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Høringssvar til NOU 2015:7 Assimilering og motstand - Norsk politikk overfor

taterne/romanifolket fra 1850 til i dag.

Helsedirektoratet takker for invitasjonen til å gi høringssvar på NOU 2015:7.

Utvalget påpeker i rapporten at diskrimineringen av taterne og romanifolket ikke var begrenset

til assimileringspolitikken, men at det var og er holdninger i andre samfunnsinstitusjoner.
Helsedirektoratet merker seg at mange fortsatt opplever å bli diskriminert i møtet med

helsetjenestene.

Alle har rett til likeverdige helsetjenester, tjenester tilpasset det enkelte individ.

Helsedirektoratet har et pågående arbeid med Nasjonal strategi om innvandreres helse —god

helse for alle(2013-2017). Her er målsettinger og tiltak som er relevante også for de gruppene
rapporten ornhandler.

Psykiske helseproblemer som de knytter til opplevelser i oppveksten, som mobbing,

trakassering og vanskelige familieforhold preger mange av taterne og romanifolket.
Det er bekymringsfullt at det er mindre bruk av tjenester på grunn av mistillit. Manglende

behandling vil kunne forverre sykdom og lidelse og befeste de sosiale ulikhetene i helse. Det er

viktig å nå ut til målgruppene med tilrettelagt informasjon om rettigheter til nødvendig

helsehjelp og å bidra til god tilgang til aktuelle tjenester.

Tiltak om å øke kunnskapen om gruppene i grunnutdanningen, blant annet for helsepersonell,

støttes. Kunnskap er viktig for å forebygge negative holdninger og diskriminering i møtet med

tjenestene.

Rapporten nevner blant annet at det er viktig å følge opp tateres/romanifolks levekår og helse i

dag og at det mangler systematisk kunnskap. Helsedirektoratet ser behovet for

kunnskapsinnhenting og utforming av tiltak på dette området. Rapporten legger vekt på at

dette vil ha betydning for forsoningsprosessen. Helsedirektoratet er av den formening at dette

også vil ha betydning for kunnskap og kompetanse i helsetjenestene.

Vennlig hilsen

Helsedirektoratet
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