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Tilreisende roms levekår i Norge 
Vi henvender oss til deg fordi vi er opprørte over hvordan vi som stat og samfunn behandler og 
møter tilreisende romfolk. Vår behandling av romfolk som kommer til Norge på lovlig vis, er 
uakseptabel. Vi har sett nedlatende holdninger til romfolk både fra politi og 
myndighetspersoner. Vi har også registrert at sikkerhetsvakter bortviser romfolk på ulovlig 
grunnlag, uten at myndighetspersoner griper inn og gir romfolk deres rettmessige beskyttelse.  

 

Rapporten Tilreisende rom i Oslo (Antirasistisk senter 2012) er rystende lesing.   

 

Tilreisende rom utgjør en etnisk og kulturell minoritet i Europa som gjennom flere hundre år 
har vært utsatt for diskriminering og forfølgelse. Store deler av denne befolkningsgruppen 
lever under svært vanskelige forhold i sine hjemland. De lever ofte utenfor etablerte sosiale 
systemer og har en svært høy grad av arbeidsledighet. Romfolk er uten tvil den folkegruppen i 
Europa som er mest diskriminert og marginalisert. Utestengelse fra arbeidsmarkedet har gjort 
dem til tiggere.  

 

Vi har ingen problemer med å erkjenne at tilreisende rom skaper utfordringer på mange plan, 
men vi kan ikke godta at disse utfordringene ikke blir håndtert.  
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Vi ønsker derfor å utfordre deg som statsråd til å finne gode nasjonale løsninger på hvordan vi 
møter og behandler tilreisende romfolk. Vi kan ikke akseptere at spørsmålet om hvordan vi 
behandler og møter mennesker blir til en kasteball mellom stat og kommune.   

 

I Avisa Nordland 31. oktober utfordret vi deg til å «sette sammen de nødvendige hoder som 
finner gode løsninger til å behandle romfolket med verdighet.»  

 

Den utfordringen gjentar vi nå i dette brevet. 

 

 Med vennlig hilsen 

 

 

 

Sunniva Ørstavik      Tor B. Jørgensen  

Likestillings- og diskrimineringsombud   Biskop i Sør-Hålogaland 
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