
 
Tittel:              La oss være i fred!   

Uttalelse:  
 

Takker alle som står på i denne saken for at vi skal bli hørt.  

 

Det virker som vi blir forsøkt overkjørt av en liten gruppe av folket, som kaller seg selv talsmenn 

og -kvinner. Det verste er vel at dem tror dem kan ta styringa over oss. Det virker som det er slutt 

på ytringsfriheten i Norge, dem skal ikke sies imot og vi blir bli truet til taushet. Personvernet er 

borte da dem har vært inne i riksarkivet både i Hamar og Oslo. "Dette er ikke sant", sier dem, 

men i arkivene er det skrevet opp både navn, dato og klokkeslett.  

 

Jeg ønsker ikke mer klovnerioppvisning på skoler, barnehager og aldershjem. Det er nok nå. La 

våre barn og gamle være i fred. RT fondet og RT senteret må legges ned da pengene går til 

organisasjoner/foreninger, og dette gagner jo ikke folket. TL sier selv at de ikke har bidratt til 

NOU rapporten på noen måte, selv om dette er dokumentert i rapporten. Da må man få lure, hva 

er dette?  

 

Disse foreningene har vært i kontakt med ulike institusjoner hvor man kommer når man er syk, 

hvilken interesse har de av å sjekke andres pasientjournaler og hvilken myndighet har disse 

personene til å gjøre dette? De har i tillegg vært i politiarkivet og sjekket folks rulleblad, hva er 

grunnen til dette? Nå må den norske regjeringen gripe inn og sette en stopper på dette tullet. Jeg 

har barn og barnebarn som har gått på skolen og har fine utdannelser... UTEN særbehandling for 

at dem er reisende. Vi vil IKKE ha særbehandlingene og det andre tullet dem prøver å pålegge 

oss. La oss være ifred så vi kan styre våre egne liv etter Norske lover og regler!  

 

Jeg vil også kriminalisere ordet TATER.  

 

Hilsen fra en reisende som er utrolig stolt av opphavet og slekta si.  

 

(Innspillet noe redigert fordi det inneholdt omtale som departementet ikke ønsker legge ut på 

regjeringen.no). 


