Er du av reisende slekt/tater/romani?
•
•
•

Hvordan har du opplevd dine møter med offentlige myndigheter som skole,
leger, politi?
Hvordan blir du møtt på campingplasser, av naboer og andre?
Har du erfaringer med å kombinere reising og skolegang?

Vil du fortelle oss om noe av dette?

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på hvordan norsk politikk ovenfor tatere/romanifolk har
vært, og hva politikken har ført til for enkeltpersoner og for taterne/romanifolket som gruppe. Utvalget
ledes av Knut Vollebæk, og skal levere sin endelige rapport til regjeringen i mai 2015. Du kan lese mer
om utvalget på baksiden.
Utvalget har ansatt forskere til å se nærmere på hvordan tatere/romanifolk har det i Norge i
dag. En viktig del av det er å høre på tatere/romanifolk sine egne erfaringer og opplevelser, blant annet
fra møter med skole, arbeidsliv og velferdsstat.
For å undersøke dette ønsker vi høsten 2014 å komme i kontakt med personer med tater/romanibakgrunn. Dersom du eller noen du kjenner vil snakke med oss så ta kontakt med oss på
telefon 938 55 551 eller e-post: i.t.plesner@nchr.uio.no. Du kan også sende oss et brev på følgende
adresse:
Norsk senter for menneskerettigheter
v/ Ingvill T. Plesner
Postboks 6706, St. Olavs Plass
0130 Oslo
Du kan også finne oss på Facebook-gruppen Tater-/Romaniutvalget og sende oss en melding her
(www.facebook.com/taterromaniutvalget).
Oppgi ditt telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. Du bestemmer selv hva du ønsker å fortelle.
Forskerne har taushetsplikt, og ingen andre enn de som jobber med prosjektet vil få vite hva du har
fortalt oss. Du kan også ta kontakt dersom du lurer på noe.
Vennlig hilsen
Ingvill Thorson Plesner (sekretariatsleder) og Ragnhild Nordvik (rådgiver og forsker) for
Tater-/romaniutvalget

Informasjon om Tater-/romaniutvalget
Tater-/romaniutvalgets hovedoppgave er å undersøke og beskrive utviklingen av norske myndigheters,
institusjoners, organisasjoners og andre virksomheters politikk og tiltak overfor taterne/romanifolket
frem til i dag. Utvalgets sluttrapport (NOU) skal være ferdig innen 31 mai 2015.

Knut Vollebæk leder utvalget. Vollebæk er tidligere utenriksminister, diplomat og Høykommissær for nasjonale minoriteter i
OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa).

Utvalget skal dokumentere hvordan den norske politikken overfor tatere/romanifolk har vært. Målet er å
skape en felles forståelse for hva som har skjedd, og hva politikken og tiltakene har ført til for både
enkeltpersoner og gruppen som helhet, blant annet når det gjelder levesett, kultur og språk. Arbeidet skal
lede til at forsoningen mellom taterne/romanifolket og storsamfunnet kan fortsette i positiv retning.

Utvalget består av følgende medlemmer:
Knut Vollebæk (leder)
Asbjørn Eide
Marius Emberland
Anna Gustavsen
Per Haave
Agnes Inderhaug
Karen Sofie Pettersen
Laila Susanne Vars
Johanne Bergkvist

Utvalget har kontorer ved Norsk Senter for Menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.
For mer informasjon kan du se på utvalgets nettside: http://www.jus.uio.no/smr/om/tater-romaniutvalget/

