
 
 1) når det gjelder å ta et tydelig oppgjør med fortiden. Jeg mener at vi nå har fått 
uforbeholden unnskyldning fra myndighetene og at vi nå må la fortiden ligge for virkelig å 
kunne være en del av samfunnet og fullt ut integrert og respektert.  
 
2) tilliten var i ferd med å bli helt gjenopprettet. NOU og granskning har satt oss 50 år tilbake. 
Stopp forskning på oss via forskning på myndighetenes overgrep.  
 
3) vi vil ikke at det settes fokus på de reisende i skolen! La barna være trygge på at det ikke vil 
være rollespill og opplæring i vårt språk og kultur. De reisende er godt integrert i samfunnet 
og de kan selv informere/øke kunnskapen til offentlige etater der det er nødvendig . I tillegg 
til de som de reisende selv mener trenger ytterligere informasjon.  
 
4) i Norge har vi samme rettigheter uansett etnisk bakgrunn . Det er derfor unødvendig med 
et "taterpoliti" som skal overvåke våre barns skolegang.! Det klarer vi selv!  
 
5) Der det forekommer diskriminering vil vi selv ta affære og gi beskjed til myndighetene. Jo 
mer fokus, dess mer diskriminering og stigmatisering. Jo mer alminneliggjøring dess mindre 
mobbing.  
 
6 og 7) helt uaktuelt å kommentere!! Vi har like rettigheter som andre nordmenn.  
 
8) erstatninger bør staten ha ansvaret for , og det må søkes på lik linje med andre som er blitt 
urettferdig behandlet og som har fått ødelagt sin mulighet for et verdig liv.  
 
9) stopp forskning på oss!  
 

TILLEGG  
Det å tilhøre en nasjonal minoritet er i seg selv uproblematisk så lenge man selv kan ta vare på 
sin kultur og forvalte den på en god måte innad blant folket og utad i samfunnet.  
Et folk som er blitt offer for myndighetenes integreringspolitikk og som har klart seg til tross for 
dette, vil ha seg frabedt overstyring!  
 
FORENINGER  
I mange år har foreninger og enkeltpersoner ført vår sak og styrt vårt folk nesten litt "usynlig" , 
det eneste man har sett og dratt nytte av er årlige sammenkomster som feks: :  
musikk-kvelder, grill-kvelder, åpen dag med div håndverk , mm. Fondet har alle hørt om og at 
avkastingen skulle gå til kulturelle formål.  
 
FORSKNING  
De har kanskje trodd at det ville gagne folket ,og hadde gode intensjoner, men samtidig har 
linken inn mot forskning vært gjort uten folkets viten, samtykke og interesse .!!  
Noen vil kanskje si at vi hadde undersøkelsesplikt men samtidig hadde de opplysningsplikt.  



Det vil vel også kunne sannsynliggjøres nå fordi "alle" har tilgang til Facebook .. Det ville med 
andre ord ikke være så vanskelig å gjennomføre en undersøkelse om dette var ønskelig.  
Foreningen har villig ført an i "gravearbeidet" på sitt eget folk. De har identifisert personer og 
slekter helt fram til nå , noe vi tar sterk avstand fra!!  
 
Vi vil bli hørt i denne saken! Vi er sjokkert og føler oss rettsløse.  
 
HVOR ER/VAR PERSONVERNET ???  
 
Hvis mine opplysninger stemmer har de bl.a. vært inne i legejournaler på psykiatriske sykehus , 
eks Sanderud. ! Vi føler oss krenket av selve tanken på at noen har vært inne i arkiver og forsket 
på sensitivt materiale om oss!! Vi mener at dette er både uetisk og muligens ulovlig i henhold til 
menneskerettighetene. Hvis det medfører riktighet , mener vi at moral, etikk og respekt for 
andres liv og følelser er satt til side , noe som er uakseptabelt uansett intensjoner.!!  
 
UTVIDET UNDERVISNING I SKOLER  
Vi er imot utvidet og irrelevant opplysning om oss i skolene. Som f.eks. rollespill som framstiller 
oss på en uriktig og stigmatiserende måte. Dette fører til mobbing og er ikke forebygging som 
mange tror. Det betyr ganske enkelt at vi og våre barn , selv vil ha regien på hvor mye og hva 
som skal fortelles.  
 
Tiden er ennå ikke moden for slike tiltak, spørsmålet er om det noengang vil bli det.  
 
FRAMTIDEN  
Sårene har begynt å gro for vårt folk, vi har mange dyktige, velutdannede ressurssterke ungdom 
og voksne som bidrar i samfunnet, .. men allikevel er det ikke mye som skal til for å rive opp 
gamle sår.  
1) La oss være en del av samfunnet, noe vi har følt at vi er!  
2) La oss sitte ved samme "bord" og være inkludert på lik linje med alle andre!  
3) vi vil ikke ha særordninger og bli forfordelt framfor andre i samme situasjon.  
4) Stopp all forskning på oss!  
5) vi vil ikke ha utvidet opplæring om oss i skolene  
6) vi ønsker betegnelsen TATER på oss som folkegruppe for kriminalisert all den tid dette er et 
skjeldsord.  
 
Vi føler oss overkjørt og krenket av NOU rapporten uansett intensjoner,  
Hensikten helliger ikke middelet i denne saken:  
At myndighetenes overgrep mot oss skulle fram i lyset medførte at de som var offer skulle 
forskes på!!!??  
 
Nok er nok og noen må stilles til ansvar for dette nye overgrepet.  



For noen tiår tilbake ble mange lobotomert så de ikke lenger kunne være verdige 
samtalepartnere.  
Nå i 2016 er vi igjen gjort til offer for en type "lobotomering" der vi blir overkjørt og fratatt vår 

menneskerett til selv å bestemme over vårt liv. Vi har mistet den tilliten som det har tatt så lang 

tid å bygge opp...våre eldre synes det er trist at generasjoners harde arbeid for likeverd ikke ble 

noe av...  

Dette er hjerteskjærende. Og vi som trodde vi bodde i verdens beste land....  


