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Vi i FRK vil med dette gi vårt svar til deres skriv om eventuelle endringer som dere foreslår for kriterier om grunnstøtte til
organisasjoner som arbeider for å fremme minoritetsgruppers saker.

Vi har hatt høring av våre medlemmer om deres mening i så måte og styret støtter våre medlemmer fullt ut, det er på dette grunnlag
at vi sender dere dette skrivet.

Deres første endringsforslag går ut på at en medlemsorganisasjon må ha minimum 100 medlemmer for å kunne bli vurdert som
berettiget til grunnstøtte fra dere.

På møtet i kontaktforum 22.5. 08. som vi deltok på, fikk dere sikkert med dere at samtlige organisasjoner var i mot nettopp dette,
samtlige mente at medlemsmengden på ingen måte var garanti for hvor aktivt og seriøst en organisasjon arbeider og hvilke resultater
den oppnår. Dette er vi helt enige i, som vi påpekte var det etter vårt syn mye viktigere å vite hva den enkelte organisasjon fikk utrettet
av resultater i praksis, da tatt i betrakning den økonomiske  rammen den  enkelte hadde å arbeide ut fra.

Dere foreslår også at vi fører en kontrollerbar medlemsliste, "dette gjør vi"i tillegg foreslår dere at revisor ved behov skal kunne
kontrollere denne. Her er vi fullstendig uenig, vi har lovet våre medlemmer at medlemslisten er hemmelig,"Hvorfor"? Dere burde vite
og forstå at vårt folk ikke ville gått med på å bli offentliggjort etter alt av negativ registrering dem har hatt hengende over seg i
generasjoner, om dette blir et endelig krav fra dere kan jeg trygt  si at listene  til alle Romani organisasjoner vil krympe til et absolutt
minimum,medlemmene ville da flyktet fra samtlige organisasjoner. Vi mener at regnskapet taler for seg i denne sak.

Så til neste forslag fra dere, at om en organisasjon har aktive lokallag så skal også dette være med på å bestemme størrelsen på
bevilget grunnstøtte.

Dette forslag er fullstendig feil, der finnes mange måter å utforme en organisasjon på, av tre landsdekkende Romani organisasjoner
som jeg kjenner til, nemlig TL. LOR og FRK er det bare LOR som har utformet sin organisasjon i den retning å ha lokallag, hvor
aktive disse har vert eller er kan diskuteres, dessuten om for eks. FRK tenkte på å opprette lokallag så kreves det også økonomi til å
gjøre nettopp det, om dere ser etter i deres arkiver vil dere finne at LOR først fikk opprettet lokallag ETTER at dem hadde mottatt
granstøtte i et par år.

Vi i FRK var inne på denne tanken og søkte sogar om midler til dette, dere vet hvilket svar vi mottok fra dere på søknad om
grunnstøtte, nemlig avslag, så om dere går inn for at dette forslaget skal gå i favør av dem som har et par lokallag så vil dere virkelig
drive med grov forskjellsbehandling organisasjonene i mellom.

Jeg vil også minne dere om den massive motstand dere mottok fra samtlige organisasjoner som var tilstede på møtet 22.mai nettopp
da dere lanserte dette forslaget.

Dere utalte at dere hadde fått ideen fra deres kolleger i Sverige og dere fikk også høre hvilke negative konsekvenser og splid dette
førte til av De ulike organisasjoner der, vi vil også minne dere  om at dette kan bli misbrukt i stor skala her i Norge, blir dette et krav
fra dere så er det ikke noe som helst problem ihvertfall for både TL og oss å skaffe til veie 15 medlemmer og dermed ha et lokallag
gående,ja opptil flere. Vi synes dere heller burde bruke midlene som dere bevilger til å legge til rette for at organisasjoner som seriøst
viser at dem som gjør en god jobb og oppnår gode resultater skulle nyte godt av dette.

Vi mener at det er på våre resultater vi skal vurderes, ikke hvor  mange medlemmer eller lokallag vi har,da ville midlene dere rår
over blitt brukt til det dem skal brukes til, nemlig å arbeide aktivt og seriøst for at vårt folk engang skal kunne få både full aksept og
respekt i samfunnet, da viser dere at dere forvalter midlene på en korrekt måte.

Dere ba samtlige organisasjoner om å sende dere et svar med sine meninger, nå har vi gjort dette. Hvor mye vekt dere legger i våre
meninger er en helt annen sak, det vil bare tiden vise
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