
 

 

Mitt navn er Jenny Hafnor og jeg er av omreisende slekt på begge sider. Jeg synes at vi som 

minoritetsgruppe i gjennom mange hundre år er blitt utsatt for overgrep av verste slag av den 

norske stat, fra 1850 og frem til i dag. Situasjonen er ikke noe bedre i dag for denne gruppen 

enn det var da, men dere har pakket det inn på en finere måte. Jeg tenker på hvordan barn ble 

tatt fra foreldrene, kvinner ble tvangssterilisert, lobotomert, barn som døde fikk ingen egen 

grav men ble lagt i kister sammen med andre, foreldrene hadde ingen grav de kunne gå til. Vi 

ble utsatt for mobbing i skolen både fra lærere og elever, og fikk en annen læreplan enn de 

andre elevene. Vi ble satt i fosterhjem og utsatt for de verste ting. Søkte man hjelp var det 

ingen hjelp å få. Det ble sagt at det ikke var noen vits i å klage, for vårt folkeslag var det 

ingen som brydde seg om. Mye av dette har vi også opplevd i min familie, og marerittene 

følger meg fortsatt.  

Det jeg skriver er bare en brøkdel av det vi har vært utsatt for, men jeg tenkte jeg skriver dette 

for at dere skal forstå hvorfor jeg reagerer på at vi fikk en erstatning som ikke ga oss noen 

verdi. Jeg fikk 60000 kroner og 120000 kroner som plaster på såret. Hadde det vært 

innvandrere som hadde vært utsatt for disse overgrepene så hadde pipa fått en annen lyd.  

For liksom å rette opp deres feil så dannet staten en kulturforening som liksom skulle være til 

glede for oss, med millionbeløp som ingen har fått noen glede av, utenom de som sitter i 

styret. Det har blitt meg fortalt at de har misbrukt pengene. Myndighetene skal ha overoppsyn 

med dette. Enten så har styret folk i sin hule hånd, eller så må noen ha dytta hodet i sanden og 

satt seg på det, og fortsatt sitter på det. Det blir brukt midler for at folk skal reise rundt på 

skoler og prate løgn om min slekt, så barn som ikke har blitt mobbet før nå blir mobbeofre. 

De som reiser rundt med slike løgner får godt betalt av mine midler. 

Jeg synes at vi fortjener en skikkelig oppreisning, ikke i form av nye foreninger som ikke har 

noe for seg i det hele tatt, de er bare et pengesluk for dem som sitter i styret. Dere begår 

overgrep mot oss gang på gang, og ikke minst når dere stadig danner slike bløffeforeninger. 

Jeg hørte at det er dannet et kompetansesenter, men hva skal de med det? Er det fagfolk som 

er ansatt? Har dere gitt tillatelse til dette uten å ha noen som helst innsyn? Jeg hørte av noen 

at det skulle være for å lære barna av reisende slekt romani. Ingen vil snakke det språket i 

dag.  

Nei, skal dere gi oss en ordentlig oppreisning så gi oss det på ordentlig med et pengebeløp til 

alle og enhver, og ikke det pengesluket som dere driver på med nå for å holde noen personer 

med en luksustilværelse som andre bare kan drømme om. Det er mange fattige reisende i dag, 

det har jeg tatt opp med fondet. Da fikk jeg beskjed om at nei, det var for vanskelig. Da svarte 

jeg det var vel ikke verre enn de gjorde det til, at når de kunne bruke 2,5 millioner kroner på 

en helg på Holmenkollen hotell eller andre dyre steder, så kunne de vel danne en gruppe som 

tok seg av slike ting. Men det var blankt nei. Penger til noen som bare drar rundt og prater 

tull det har de, og noen som står og liksom skal synge. Noen få er flinke, andre høres ut som 

de roper om hjelp. Slike ting vil ikke jeg at mine, og min slekt og mitt opphavs midler skal bli 

misbrukt. De kan danne så mange foreninger de vil, men da må det bli for egen regning. Ikke 

av våre penger som hver og en av oss fortjener 10 ganger mer. 

 


