
 
Først og fremst vil jeg si takk til dere som med dette har bidratt til at Romanifolket nå blir hørt. Jeg er 
en voksen romanikvinne og mor. I denne forbindelse har jeg valgt å være anonym. Bakgrunnen for 
det er at personer som har ytret seg har blitt utsatt for skremmende hevnaksjoner og trakassering. 
Jeg er sterkt imot de overgrep som foregår nå mot romanifolket. Jeg ønsker at NOU rapporten skal 
bli underkjent. Fremmede mennesker skal ikke ta seg til rette ved å forske på oss eller våre forfedre. 
Jeg ønsker ikke utvidet undervisning eller teater i skolene. Stopp all eksponering på aldershjem. La 
våre barn og gamle være i fred. Vær så snill å ikke la dere påvirke av en liten gruppe. Veldig mange 
av oss vedkjenner seg ikke deres tankesett. De fremstår som de taler for alle reisendes. I 
virkeligheten er det bare et fåtall. Ikke hjelp disse menneskene med å snikinnføre skjellsordet tater. 
Våre forfedre kalte seg Reisendes, romani eller vandri. Tater har en stygg og uverdig betydning, og 
jeg håper ordet blir kriminalisert. For meg er det et svik at myndighetsfolk kaller oss for tater, og 
bruker det som et anerkjent begrep i lærebøker og andre offentlige dokumenter. Ikke lær bort 
språket vårt til allmennheten.  
 
Kjære dere som dette måtte angå og berøre. Det har kommet frem mye uverdige aktiviteter denne 
siste tiden. Det blir feil når penger og griskhet skal styre tiltak rettet mot romanifolket. Dere bør 
stoppe TLs rolle knyttet opp mot fondet, for jeg ser ikke at deres arbeid har utgangspunkt i godhet til 
folket. Hvis de får fortsette å ture frem som de har gjort vil det skapes hjelpebehov som de fleste 
reisendes ikke trenger. De vil fortsette å tvinge frem ordninger som veldig mange reisendes ser på 
som mer skadelig enn oppløftende. Flere har forsøkt å få TL og personer tilknyttet RT senteret til å 
tenke om, og ikke kjøre sitt løp forblindet av penger. Dette har blitt møtt med arroganse, 
latterliggjøring og hån. Jeg opplever at flere av disse personene trenerer og motarbeider personer 
som forsøker å få frem andre perspektiver. Etter mitt syn fremstiller de reisendes feilaktig som 
identitetsløse, at vi trenger hjelp til å stå frem og rope ut hvem vi er, og slutte og skamme oss. De 
forsøker å nedverdige, ydmyke og fornærme oss.  
 
Sannheten er at alle i vårt lokalsamfunn vet hvem vi er. Vi har et godt forhold til menneskene i våre 
omgivelser. De har erfart at vi er stolte, hjelpsomme og respektfulle mennesker. Vi er ikke redd for 
barnevern eller har problem med andre offentlige instanser. Hvorfor skulle vi det? Noen av oss 
benytter seg av barnehagetilbud, andre ikke. Det er opp til hver enkelt og mulighetene i den enkelte 
familie. Vi er glad for at barna våre får gå på skole, og har ingen problem med å få dem dit. I dag har 
vi akkurat de samme muligheter som alle andre i Norge. Derfor ønsker vi ingen særordninger for 
våre unge og vil ikke ha fordeler fremfor andre. Det vil f.eks virke demotiverende på våre unge 
dersom de skulle få ekstra studiepoeng bare fordi de er reisendes. Slik jeg ser det vil de foreslåtte 
tiltak som spesielt TL ivrer for, trigge misnøye og uønsket fokus mot våre barn og vårt folk.  
 
Det har kommet flere hentydninger fra meg om at TL og personer med nær tilknytning er årsaken til 
at vi har kommet i en særdeles vond og sårbar situasjon igjen. Som folk er vi ekstra utsatt for 
foreningers umoral da majoriteten av oss ikke har tradisjon for organisering i den type foreninger. 
Derfor trenger vi også hjelp til å komme velberget ut av denne situasjonen og bli hørt. Jeg har ikke 
bare mine egne eller andres sjokkerende erfaringer å støtte meg til. Jeg ber dere som medvirker i 
arbeidet rundt romanifolket om å lytte til oss, og sette dere inn i det som har kommet frem i media 
og offentligheten. Jeg vil henvise til noen eksempler her:  
 
1) vårt land, publisert 15. april 2016 - en splittet gruppe  
 
2) 2015, aktivitetsplan og søknadsbudsjettet for taternes landsforening 2016. Der skriver TL: TL har 
også en lukket gruppe på Facebook der man må søke medlemsskap for å bli medlem. TL anser disse  



for å være medlem i foreningen. Internt hos romanifolket har det vært mange diskusjoner rundt 
dette. Mange vet ikke at de har blitt brukt på denne måten, og har ikke selv regnet seg som 
medlemmer i TL. Det har også hersket uenighet og mistillit da flere oppdaget personer fra sine egne 
vennelister i denne FB gruppen. Personer som overhodet ikke hadde noen tilknytning til 
romanifolket. Flere reisendes har sagt fra at de synes det er merkelig at TL har sagt de kan være ikke-
betalende medlemmer når de har ønsket å melde seg ut av foreningen.  
 
3)Byavisa Sarpsborg, 13 april 2016, Brenn rapporten, sterk mistillit til foreningene, romanifolket i 
opprør  
 
4) Kapital, Staten gransker Romanistiftelse på nytt, påstander om misligheter med reiseregninger, 
usikkerhet om millionoverføringer osv  
 
5) Vårt land, publisert 7 november 2015, mistenker misbruk av taterfond  
 
6) Kapital 15, 2015, kollektiv kompensasjon for overgrep er blitt Gustavsens taterfond  
 
Denne mistillit og det grumset som ligger bak arbeidet med denne rapporten gjør at jeg ikke ønsker 
noen oppfølging på den overhodet. Brenn rapporten. Legg ned RT-senteret slik at ikke en liten 
gruppe beriker seg selv på Romanifolket. Ikke la dem få misbruke folket for å få pengestøtte til 
utallige, meningsløse prosjekter for å liksom bøte på det som kommer frem i NOU rapporten. Ikke la 
medlemmer fra foreningene eller deres familiemedlemmer få kontroll i alle ledd. Legg ned hele 
fondet, eller lag en sammensetning av et helt nøytralt styre.  
 
Det bildet som blir fremstilt av oss kjenner jeg ikke igjen. Romanifolket er flinke, allsidige, 
oppegående og arbeidsomme folk. Jeg har selv arbeidet siden jeg var 15 år, og har flere års 
høgskoleutdanning. I takt med alt som har kommet frem har min frykt for fremtiden økt. Hvis 
myndighetene vil bygge tillit og bøte på tidligere overgrep, må dere først og fremst gjennomskue de 
personer som forsøker å berike seg selv og spille på de lidelser som har vært. La oss være i fred, vi 
har fått unnskyldninger.  
 

 

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

redigert). 


