
 

 

Innlegg publisert i Østlendingen 02.03.16. som også er levert som høringsinnspill.  

Behandling av taterne 

Av Frans W. Lysgård  

Nylig ble det holdt et høringsmøte i festsalen i Elverum Rådhus. Vi fikk der en presentasjon 

av granskningsrapporten. 

Nå er det slik at departementet har åpnet for høring da de ville høre uttalelser fra 

privatpersoner og ikke bare fra foreninger og organiserte. Vi ble oppfordret til å komme med 

ytringer, noe jeg nå vil utnytte meg av.  

Igjennom årstider har mitt folk blitt utsatt for overgrep ifra det norske samfunnet. Har levd et 

liv med mye motgang, men også motgang. I begynnelsen kom motgangen for det meste fra 

såkalt fastboende, etniske norske. Det var forfølgelse av et folk og vi levde i frykt. Vil ikke gå 

inn på detaljer på hva dette innebar da jeg mener dette er et kapittel som nå er lagt bak oss. 

Med de aller fleste har vel i dag hørt historien om tater/romani-folket i Norge. Etter hvert som 

jeg ble eldre fikk jeg billighetserstatning på 70-tallet. Dette var for dem som hadde fått et tøft 

møte med samfunnet, gjennom mobbing og det som hadde vært tidligere. Dette var før noen 

såkalte foreninger kom inn i bildet. Taterne ble etter hvert en minoritetsgruppe. Med det 

begynte forskjellige foreninger å dukke opp. Da det ble klaget til den norske stat angående 

forfølgelse og de grusomme tingene som var blitt utført mot vårt folk, kom til slutt Norge 

med en unnskyldning til taterne/romanifolket. Vi fikk da muligheten til å legge denne tiden 

bak oss og se fremover. Jeg fikk spørsmål om å bli med i noe som kalles RT-fondet. Etter 

kort tid fikk jeg se at dette gikk en vei jeg ikke ville være med på.  

Nå føler jeg at motgang i mitt liv er forflyttet fra den norske stat til foreninger rundt omkring. 

Vi bor i dag i et samfunn som behandler oss som likeverdige mennesker. Jeg bor i Elverum 

kommune. Jeg kan ikke annet enn å skryte av min kommune på det sterkeste. Jeg har aldri 

gått på skolen, en allikevel har jeg klart meg selv. Uten noen form for hjelp ifra noen 

foreninger. Vi har nå foreninger som påberoper seg at de kan hjelpe deg med lån, NAV, 

gjeldsordninger, advokater i vanskelige saker og så videre. Disse skriker høyt at de snakker 

for et helt folk. Dette er ikke sant. De trer ting ned over hoene på oss som vi aldri har takket 

ja til. Vi får heller ikke takke nei fordi alt dette skjer bak vår rygg så vi vet ingen ting før vi 

sitter i det. De skriker høyt om at de snakker for en majoritet av folket, men det er jo umulig 

da deres medlemstall holdes hemmelig. Vi merker nå en større grad av innblandinger i våre 

liv fra foreninger som ikke er demokratisk valgt, men selvvalgt.  

Det er blitt åpnet et kompetansesenter som skal undervise i bedriftsøkonomi, hjelp til 

gjeldsordninger, hjelp til å for eksempel ta fagbrev i forhold til kompetanse i et yrke. De sier 

at dette har de kjempet for, for å få igjennom. Dette er bare tull da det allerede er i 

kommunene rundt omkring. Vi trenger ingen til å tale vår sak. Vi kan fint snakke for oss selv! 

Er lei av å bli stemplet som et offer. Vi går med rak rygg, for vi er et folk som har reist oss fra 

forfølgelsen og står nå sterkere enn noen gang. Foreninger har forlangt at det skal lages en 

granskingsrapport, som så å si ingen vil ha. Her har dem gravd i gamle riksarkiv. Gått inn i 

våre forfedres liv og rotet i ting som burde være lagt dødt. Det er kommet frem ting om mine 

nærmeste, som jeg ikke har visst om. Å det var nok en grunn til at de gamle ville la det ligge. 

Jeg forsøkte å gå imot dette i den spede begynnelsen, men ble ikke hørt.  



 

 

De har i lengre tid hatt en pågående forskning opp mot skoler. Den har pågått i cirka fem år. 

Ingen av folket har vært vitende om dette. Utenom det lave antallet som har vært på 

foreningens opplysningsmøter. De vil inn i skolene å undervise om vårt folks historie og alt 

det grusomme som har skjedd oss. Et stort flertall av vårt folk forsøker med alt vi kan å 

motarbeide dette. Vi mener at dette vil blåse liv i gamle fordommer og sette på nytt i gang 

mobbingen som har foregått før.  

Jeg kunne ha skrevet så mye mer, men jeg vil opplyse folk rundt omkring.  

- Vi har ikke noen talsmann som prater vår sak for vårt folk - Vi har ikke behov for noen 

særskilte tiltak på noen som helst måte - Jeg har barn og barnebarn som er utdannet fra den 

norske skole som er blitt behandlet om alle andre nordmenn - Vi får samme hjelp hos NAV, 

utdanningsdirektoratet, sykehus, politi, helseorganer og så videre - De tiltakene foreningen 

setter opp er allerede tilrettelagt i kommunene - Vi nekter å la oss styre av foreninger med 

hemlighetsstemplet medlemstall som påberoper seg å snakke for et helt folk - Vi har fått 

unnskyldninger fra den norske stat. Vi har fått erstatninger. La nå vår vonde fortid få ligge i 

ro så vi ikke igjen blir satt i en bås der vi blir annerledes behandlet. 


