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Ja  Nei   

 

 Det er fortsatt mye diskriminering i offentlige etater og i kommunene. For 

eksempel er det vanskelig å få hjelp av boligkontoret i kommunen når du er av 

reisende slekt. Det er ikke bedre i 2016 enn det var tidligere. Mange har opplevd å 

ikke få hjelp til boliglån og husleie, fordi de er reisende.  

 Det er stor uvitenhet i kommunene. Innvandrere får mer hjelp enn de reisende.  Det 

er behov for mer kunnskap i det offentlige, kommuner, NAV etc. Mange av de som 

kommer rett fra skolebenken har vanskelig for å sette seg inn i individers etniske 

bakgrunn. 

 Det er mye uvitenhet i skolene. Jeg synes ikke at det skal være ekstra undervisning 

om reisende, men det er viktig med grunnleggende kunnskap om etniske grupper. 

Det er viktig med kunnskap om at Norge er et flerkulturelt samfunn – alle 

mennesker er like mye verdt, uansett hudfarge etc. Det er personen som betyr noe.  

 Det er gitt ulik erstatning for de som har vært på barnehjem og de som har blitt satt 

i fosterhjem. Jeg kjenner tilfeller hvor de som har vært i fosterhjem har blitt nektet 

erstatning.  

 I organisasjonene ser det ut til at man mest er opptatt av å mele sin egen kake. Det 

er mye misnøye og konflikter der. De som stikker seg fram ødelegge for mange 

andre. Hver reisende bør få tale sin egen sak. Staten bør være med i 

organisasjonene.  

 Håper rapporten fører til noe positivt for de som sliter. Mange har gjeldsproblemer. 

De bør få en oppreisning. Det bør ses mer på erstatninger.  

 Det har vært mye tøft i livet, men det er likevel en viktig erfaring å ha. Jeg synes 

ofte synd på de som ikke har denne erfaringen.  

 

 


