
1. Er i mot utvidet undervisning i skole/barnehage..utover det som er pålagt og 

MÅ stå i pensum., og at dette er riktig og ikkestøtende. Det må kavalitets sikres,.. 

da mye av det som står per.dags dato ikke er riktig. Det må stå så likt som mulig 

i alle bøker og undervisningsmatriale. Har et ønske om at regjeringen setter 

sammen en gruppe til å opprette en side hvor det kan legges inn forslag til hva 

som vi ønsker skal stå i lærebøker og annet undervisningsmatriale. Og så kan vi 

stemme frem det vi mener er best egnet.  

2. Rettferdigere erstaninger. Se på hver enkelt sak individuelt.   

3. Legge fortiden bak oss...ikke mer forkning på oss som gruppe. Hvis det er 

ønskelig la dette være et ønske/behov av enkelt individer.  

4. Ingen sær " regler" /behandling av oss som gruppe. Da vi har kjempet i 

århundrer for å bli likestilt og bli behandles som likeverdige nordmenn. Ser at 

dette som har foregått nå med mitt folk, setter oss tiår tilbake i tid. Vi er 

NORSKE, men endog med vår egen væremåte og kultur., og det er vi STOLTE av. 

Vi har det stort sett bra i norge i DAG...mange av oss har også klart å legge 

fortiden bak seg, og mange vil IKKE dra opp det som har vert(spessielt da den 

eldere genrasjonen)..de vil at foriden og forfedere skal få hvile ifred. Dette 

mener jeg skal RESPEKTERES.  

5. Jeg føler jeg har de rettigheter jeg trenger i det norske samfunn i dag. Jeg er 

godt interegrert og jeg og mine barn benytter oss av de rettighetene vi har som 

norske statsborgere...som utdanning, barnehagetilbud, folketrygden, 

helsetilbud, rettsinstanser osv. Vi har gode tilrettelagte rettigheter fra den norke 

velferdstaten, så Jeg mener at vi IKKE trenger våre "egne" særordninger utover 

det vi har i dag tilrettelagt av den norske stat. 

6. Å kriminalisere ordet/termen TATER i ALLE offentlige/statlige innstanser i 

Norge.  

7. Jeg vil IKKE ha noen talsmann/kvinne for meg og min familie. De som er 

registrert og er medlemmer i foreninger MÅ kun tale for seg og sine 

medlemmer. Har et ønske om at regjeringen forandrer og får et strengere 

regelverk i samarbeidet med de forskjellige foreningene og de prosjektene 

de/dere bevilger penger til. Slik at det er for foreningenes MEDLEMMER de 



jobber og utfører ønsker og tilttak for. Demmes arbeid MÅ IKKE ramme de som 

er uvitende og uorganiserte i bladt oss. Det er dette jeg og mange av mine føler 

har skjedd nå. Alt har blitt så FEIL.. 

Vil avslutte med noe personlige ord. Vi er et stolt folk som har klart å tilpasse oss 

denne verden vi lever i. Livet vil alltid kreve at vi mennesker tilpasser og 

forandrer oss. Dette føler jeg at vi har klart bra...de fleste av oss ivertfall. Jeg hvet 

at det finnes også noen av mitt folk som IKKE har vert like heldige. Men sånn vil 

det jo alltid være dessverre.  Vi er en liten folkegruppe med vår egen spessielle 

måte å være på..det er noe jeg ALDRIG vil miste. Men la meg da få FRIHETEN til å 

VELGE selv hvordan fremtiden til meg og mine barn skal være. Ikke gjør 

forandringer og sett oss i bås? La meg slippe det mine foreldere slet 

med...REDDSEL., hjelpeløsheten for hva staten/samfunnet kunne gjøre med 

dem.., barna dems og familien ellers.  Jeg vokste opp med dette.. Utryggheten, 

skepsisen, misstroen, foskjellsbehanlingen...la MEG slippe å oppleve dette i 

nåtidens Norge. LA OSS VÆRE I FRED... 

 


