
 

 

Til våre myndigheter, helt fra regjeringshold og til dem som jobbet i felten for at NOU 

2015:7 skulle se dagens lys: 

Her må det handles. Rettere sagt: Få ting til å virke. Jeg vil nødig sitte om 15 år fra nå, i en 

alder av 81 år, og høre på de samme elendighetsbeskrivelsene. De handlingene som ble gjort 

fra 1850 opp til i dag har virket mot sin hensikt. Hvis de foreslåtte tiltakene ikke kommer til å 

virke på 15 år, så må ting gjøres på en annen måte. Jeg jobber med UNESCO, og jeg ser dette 

som et beskjedent bidrag, og som en av flere mulige veier. På siste workshopen viste 

instruktørene fra hhv. Holland og England en viss utålmodighet, og lurte på hvorfor Norge 

var så sent ute med å kartlegge kulturen, når det går så det suser i andre land. I dette tilfellet 

gjaldt det all kultur i Norge, men når det gjelder minoritetskulturer, så bør det snart bli tut og 

kjør. Det viktige her er at vi har støtte fra internasjonalt hold. Forresten: Realkompetanse er 

viktig tiltak. Musikk eller håndverk læres fra eldre til yngre, og dette bør telle like mye som 

utdannelse. 

Til alle reisende, organiserte eller ikke: Vi står for alt fra ubrutte tradisjoner og stamtavler 

tilbake til 1500-tallet på den ene siden, og til ingenting i det hele tatt på den andre siden. 

Utgangspunktet burde være egendefinisjon, tilhørighet og identitet. Og samhold ikke minst. 

Det er forskjeller i assimileringsgrad takket være det som det står om i Granskningsrapporten. 

Dem som er rammet av assimileringspolitikken og fortielsen er ikke skyld i dette selv. Hvis 

disse forskjellene blir gjort for mye utav, så begynner vi å diskriminere hverandre vi også. Da 

blir det virkelig skyld ute og går, og vi er ikke et hår bedre enn våre overgripere. Skulle vi da 

på den måten begynne å se ned på hverandre pga. ulike livsskjebner, så vet jeg at jeg i mitt 

neste liv vil sitte og lese en lignende rapport om de reisendes sørgelige skjebne i det 21. 

århundre. Utviklingen kan bli den at tross myndighetenes vilje til å gjøre det godt igjen, kan 

vi selv bli skyld i trist utvikling. La ikke dette skje! 
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