
Sitter med en klump i hjertet over hva som har kommet frem idet siste. Nou 

rapporten har virkelig fått det reisende folket til å våkne opp.. Vi har levd i god 

tro som nordmenn, og fulgt de lover og regler som er pålagt oss som Norske 

samfunnsborgere. Dette holder tydeligvis ikke? Nå skal stat og en LITEN gruppe 

av vårt eget folk pålegge oss masse endringer. Det skal åpnes for 

skoleundervisning, der våre barn skal oppleve å "kle seg ut" som reisende!?!? 

Altså, kle seg ut for å være seg selv???? Vi trenger ikke kle oss ut å spille skuespill 

vi! Vi er som andre norske og går hverken med stakk eller burka! Nå må dere få 

opp øya deres! Vi vil ikke forskjellsbehandles! Dette fører kun til mobbing og at vi 

igjen skal bli "uglesett" og få stygge blikk av naboen..  

Lite visste vi om at vi hadde fått oss selvutnevnte talsmenn, dem har gått bak 

ryggen vår i mange år. Vi har blitt forsket på og utlevert på det groveste. Dem 

har vært inne i arkiver av alle slag og uthentet opplysninger de fleste vil skal ligge 

død. Dette for å lage en "ny historie", slik at dem kan hente ut mere penger av 

staten. Vi skal IKKE forskes mere på! Vi er de vi er, vi lever sånn vi vil, sålenge vi 

følger de Norske lovene! 

Den lille gruppen av vårt eget folk har virkelig gått alt for langt! Nå må dere som 

sitter med makten OVER dem, dere som faktisk kan stoppe dette, våkne! 

Vi vil ha bort foreningene! Stopp fondet! Skoleprosjektet MÅ nedlegges! Ordet 

Tater vil jeg ha kriminalisert, benevnelsen bør være reisende/vandri. 

Vi vil være i fred og leve våre liv som vi gjør i dag!!!!! 

Bekymret reisende kvinne 

 

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

legge ut på regjeringen.no). 

 


