
Heissan.  Vi er to eldre ektepar som har fulgt med på alt dette som skjer med romanifolket, vi er 
regelrett rystet over uvennskapet som er blitt etter denne granskingen.  Håper dere har fått opp 
øynene og ser hva som er rett og galt. Nå vet vi jo at pengene er stoppet inntil videre i Fondet, men 
der fortsettes det som om ingenting er hendt. Hadde de vært litt ydmyk og tatt hensyn til 
etterforskningen og lagt alt til side til saken var ferdig behandlet, så hadde de hatt mere respekt. 
Men den arrogante måten de oppfører seg på ovenfor folket sitt er ikke de reisende verdig. Heldigvis 
har vi det godt i dag sier 75 og 88 –åringene. Vi ser jo det at barna for den utdannelsen de vil uten at 
man behøver å si at man er ut av reisende.  
 
Så snakkes det på disse høringene at noen ikke fikk lån i banken på grunn av at de er reisende, men 
her på Vestlandet fikk alle de som vi kjenner så mye lån som vi ville ha. Det ble så mye lån at vi ikke 
klarte å betale avdragene, så vi ble lite kredittvennlig . Så det har vi laget til sjøl, og ikke på grunn av 
at man er reisende.  Men vi er stolt over de barnebarna som har glidd så fint inn i storsamfunnet og 
tar lik utdannelse som resten av landet. Skal man begynne å forskjellsbehandle, da blir det lite 
hyggelig å være blant disse. Se nå på den uretten som er blant innvandrerne som kommer til landet, 
tar et eks. de for 20000.- pr mnd. mens de norske for 10000.- pr mnd. Da reiser folket seg og sier det 
er ikke riktig, så da blir spørsmålet, er det slik dere vil ha det blant  reisende? Det er mye som er 
urettferdig , da dere la en familie styre pengebingen på den måten som passer de best. Det beste 
hadde vært om man hadde et sted hvor man kunne henvende seg til  om man ønsket et treff eller 
lignede som ikke var reisende som styrte. Dette som drives nå , er jo ikke mye kultur. Ingen av de 
eldre som er borte hadde satt seg rundt et forhandlingsbord for å forhandle over andre reisende. De 
snur seg i graven. Livet til de reisende var noe helt annet, det var kunsten til å overleve, mye sosialt 
samvær . Dette som skjer i dag er ikke den eldre generasjonen verdig, det var et stolt folk som 
ønsket kun å ha æren i behold. Dette er vårt innspill , så for vi håpe på at rettferdigheten kommer 
folket til gode.   
 
Hilsen fra to eldre ektepar.  
 


