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Skriftli inns iii fra Taternes landsforenin

1. Urettmessig utkastelse fra camping plasser av Tatere.

0 lo den  28.04.10

2. Vanskeligheter med å få seg egen bolig. Tatere har problemer med å få
lån til leilighet/bolig. (Det må bli en egen låneordning) Tatere har store
problemer med å leie, fordi utleiere ikke leier ut til tatere.

3. Tatere har problemer med og få seg arbeid, tatere må lyve om sin
identitet for i det hele tatt få jobb. Tatere får ofte sparken hvis

arbeidsgiver finner ut at man er Tater.

4. Tatere har store problemer med og leve på den tradisjonelle måten.
Tatere lever som omreisende håndverkere og handelsmenn. Tatere får

problemer med og følge den Norske Lovgivning/Regler. Lover og regler

er ikke tilrettelagt for taternes tradisjonelle levesett. Derfor blir tatere

ofte stemplet som kriminelle. Lovgivning og regelverk må bli tilrettelagt

for taternes tradisjonelle levesett.

5. Skolen må tilrettelegges til taternes tradisjonelle levesett.

6. Språket til Taterne må bevares i skriftform.



7. Taterne burde få et fond, slik at Taterne kan få mulighet til å etablere

egne bedrifter, slik at de kan få bygge seg opp økonomisk. Dette på
grunn av den harde fornorskningspolitikken som er ført mot Taterne.
Tatere har blitt fratatt all mulighet til å bygge seg opp økonomisk. De bie

nektet å kjøpe hus, de ble nektet og livnære seg. Det gikk så langt at de
nektet tatere å snakke sitt eget språk. De tok barna. Den Norske stat

gjorde alt for å skade taterne, noe som gjorde det helt håpløst og bygge
seg opp økonomisk med hus, firma med mer. Derfor ser vi det helt
nødvendig å gi Taterne en ny start og sjanse til å bygge seg opp, og
mulighet til å starte eget firma. Et fond ser vi som en god løsning der

Taterne kan søke om tilskudd/lån til å starte eget firma.

Med vennlig hilsen.

Taternes Landsforening.


