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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at udelukkelsen af romabørn fra uddannelsessystemet indvirker negativt 
på de andre rettigheder, der tilkommer medlemmerne af romasamfundet, især retten til 
arbejde, og til, at dette forstærker deres marginalisering, 

B. der henviser til, at det er de samfund, der ønsker at bevare deres traditionelle nomadiske 
livsstil inden for Europa, der er hårdest ramt af analfabetismen, og til, at der derfor er 
kulturelle hindringer for deres børns skolegang,

C. der henviser til, at man bør garantere tilstedeværelsen af de materielle forudsætninger, der 
er nødvendige for romabørns skolegang, og til, at dette bør omfatte udnævnelse af 
personer, der formidler kontakten mellem skole og hjem, 

1. understreger, at romaers adgang til almen uddannelse og erhvervsuddannelse af høj 
kvalitet, interesse og forståelse for deres kultur, værdier og kulturelle arv samt romaers 
deltagelse i foreninger og bedre repræsentation af deres samfund er nødvendige elementer 
i en helhedsorienteret tilgang til gennemførelsen af nationale og europæiske strategier for 
romaers integration og inddragelse i samfundet; 

2. understreger, at almen og erhvervsfaglig uddannelse af høj kvalitet har indflydelse på en 
persons muligheder i fremtiden, såvel på det personlige som på det professionelle plan, og 
at det derfor er afgørende at sikre lige adgang til effektiv almen og erhvervsfaglig 
uddannelse uden nogen form for forskelsbehandling eller opdeling; 

3. opfordrer såvel de nationale undervisningsministerier som Kommissionen til at indføre 
innovative og fleksible ydelser til fremme af talenter og til at øge understøttelsen af 
eksisterende ydelser og programmer;

4. opfordrer Kommissionen til at indhente og udbrede oplysninger om de erfaringer, der er 
høstet, og de foranstaltninger, der er truffet, i de forskellige medlemsstater, især på 
områderne for uddannelse og kultur; 

5. mener, at medlemsstaterne kan sikre bedre fremtidsudsigter for romafolket, navnlig hvad 
angår deres adgang til arbejdsmarkedet, gennem øgede investeringer i almen og 
erhvervsfaglig uddannelse med særligt fokus på nye teknologier og internettet og 
indarbejdelse af foranstaltninger understøttet af det internationale videnskabssamfund, 
fonde og ngo’er, der arbejder med uddannelse og social integration på regionalt og lokalt 
plan; 

6. mener, at romafolket kan sikres en bedre fremtid gennem uddannelse, og at investering i 
uddannelse af romabørn og unge romaer derfor er væsentlig; understreger, at skolegang er 
en ret men også en pligt, og giver udtryk for sin støtte til aktiviteter med sigte på at øge 
romaelevers deltagelse i skoler, herunder gennem aktiv inddragelse af deres familier;
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7. mener, at fremme af kendskabet til romaernes kultur i hele Europa vil lette den fælles 
forståelse mellem romaer og ikke-romaer i Europa og samtidig fremme den europæiske 
interkulturelle dialog;

8. er af den opfattelse, at den kommende strategi for romamindretallet bør fokusere på 
uddannelse som det vigtigste instrument til fremme af social integration;

9. mener, at der bør etableres støttemekanismer såsom stipendier og mentorordninger for 
unge romaer for ikke alene at inspirere dem til at erhverve eksamensbeviser, men også til 
at indskrive sig på højere læreanstalter og forbedre deres kvalifikationer;

10. er af den opfattelse, at der bør udvikles en ny type af stipendieprogrammer for at sikre 
undervisning af højest mulig kvalitet for romastuderende for at uddanne en ny generation 
af romaledere;

11. mener, at uddannelsesinstitutioner, hvis underprivilegerede studerende vinder pladser på 
institutioner på et højere niveau, eller hvis andel af studerende, der består, er over 
gennemsnittet, bør belønnes, og opfordrer Kommissionen til at udvikle projekter på dette 
område;

12. understreger, at det er afgørende, at medlemsstaterne fremmer integrationen af romaer i 
samfundet og i det kulturelle liv på de steder og i de lande, hvor de bor, og sikrer deres 
deltagelse og repræsentation deri på lang sigt, bl.a. gennem foranstaltninger med henblik 
på at fremme erhvervsfaglig uddannelse og programmer for livslang læring rettet mod 
romasamfundene, idet der tages højde for de forskellige romabefolkningsgruppers 
kulturarv og livsstil i Europa; påpeger for eksempel, at der kunne gøres en indsats for at 
tilbyde særlig uddannelse for undervisere, ansættelse af romaskolelærere kunne fremmes, 
et nært samarbejde med romafamilier og -organisationer kunne fremmes, og der kunne 
ydes særlig støtte efter skolegang samt stipendier; bemærker, at denne proces aktivt bør 
inddrage de lokale myndigheder i medlemsstaterne og sende et signal til den almennyttige 
sektor om at lade sine aktiviteter omfatte programmer, der er udformet med henblik på at 
integrere romabefolkningerne i samfundet;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bekæmpe enhver form for social og 
uddannelsesmæssig udelukkelse af romaer og til at fremme alle programmer, der 
investerer i uddannelse af romaer;

14. mener, at lokale myndigheder må tage ansvar for reintegration af elever, der falder ud af 
skolesystemet, inden de har nået den alder, hvor uddannelse ophører med at være 
obligatorisk; bemærker, at uddannelsesinstitutionerne med dette for øje bør underrette de 
lokale myndigheder om elever, der forlader skolen;

15. opfordrer Kommissionen til at støtte yderligere initiativer beregnet på at tilbyde 
uddannelsesmuligheder i den tidlige barndom samt forsorg for romabørn og unge romaer;

16. mener, at der bør oprettes børnehaver og/eller alternative former for pasning af børn under 
skolealderen og uddannelse i alle samfund, hvor disse ikke findes, og udvides dér, hvor 
der er mangel på pladser;
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17. opfordrer Kommissionen til at støtte initiativer, der har vist sig effektive til at forebygge 
enhver form for isolation, og som prioriterer integrerende projekter, der fremmer 
uddannelsesmæssig succes og involverer deltagelse af romafamilier;

18. udtrykker sin bekymring over den høje andel af analfabetisme blandt romaer og anser det 
for afgørende, at der udformes og udvikles programmer, der sikrer uddannelse på 
grundskole- og gymnasieniveau samt videregående uddannelse for romapiger og -kvinder, 
herunder strategier til at fremme deres overgang fra grundskole til gymnasium, og idet 
man gennem hele processen fremmer en større forståelse af romaernes kultur, historie og 
værdier blandt såvel roma- som ikke-romabefolkninger;

19. understreger, at lav skoledeltagelse, høje fraværsprocenter og dårlige resultater kan være 
tegn på, at elever og forældre ikke altid er bevidste om skolens betydning; mener, at andre 
relevante faktorer kan være utilstrækkelige ressourcer, sundhedsproblemer, mangel på 
kvalitetsuddannelse på stedet og manglende adgang til transport til skolen, boliger og 
påklædning under standard, der gør det umuligt at gå i skole, et ikke-integrationsvenligt 
miljø i skolen og opdelte skoler, der ikke i tilstrækkelig forbereder børnene til
konkurrencen på jobmarkedet; understreger derfor vigtigheden af at fremme romaelevers 
skolegang og af en løbende og regelmæssig dialog om uddannelsesspørgsmål med 
romabørns forældre og familier, romasamfundet samt alle øvrige aktører;

20. understreger den vigtige rolle, som græsrødder og konkurrenceidræt kan spille i processen 
med at sikre integration af den etniske romabefolkning;

21. støtter fremme af programmer for uddannelse af lærere, der gør lærerne bedre til at gå i 
dialog med børn og unge med romabaggrund såvel som med deres forældre og folk, der er 
ansat som romakontaktformidlere, især i grundskoler, som en metode til at fremme 
romaers regelmæssige fremmøde i skolen;

22. understreger, at det skal gøres muligt at anvende flere forskellige fremgangsmåder over 
for børn af romafamilier, der ønsker at etablere sig på ét sted – for eksempel ved at føre 
tilsyn med, at børnene kommer regelmæssigt i skole – og for dem, hvis familier ønsker at 
fortsætte deres nomadetilværelse – for eksempel ved hjælp af foranstaltninger, der gør det 
lettere at gå i skole i romalejrene;

23. understreger vigtigheden af mobilitetsprogrammer, programmer for livslang læring samt 
programmer for erhvervsuddannelse og videreuddannelse med henblik på at sikre 
integration af unge og voksne fra romasamfund og styrke deres mulighed for at komme 
ind på arbejdsmarkedet;

24. mener, at ordningen for arbejdspladsbaseret uddannelse skal udvides, således at den i stor 
skala giver mulighed for erhvervelse af de nødvendige kvalifikationer og færdigheder;

25. mener, at det er nødvendigt at harmonisere udbuddet af uddannelser med efterspørgselen 
på arbejdsmarkedet, og opfordrer derfor til, at der udarbejdes nationale og regionale 
prognoser på mellemlang sigt for den forventede efterspørgsel efter arbejdskraft;

26. opfordrer Kommissionen til at udvikle og gennemføre fælles overvågningssystemer, der 
involverer EU-institutionerne, medlemsstaterne og romasamfundenes ledere, med hensyn 
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til de programmer og projekter, der iværksættes i medlemsstaterne;

27. betragter romakulturen som en integreret del af Europas "kulturelle mosaik"; påpeger, at 
en vigtig metode til at forstå romafolket og deres måde at leve på er at øge andre 
europæeres bevidsthed om romaernes arv, traditioner og sprog samt romakulturen i dag;
støtter kraftigt fremme og bevarelse af romaers kreative aktiviteter som et væsentligt 
element i den interkulturelle dialog;

28. er af den opfattelse, at romaer bør gøre en uddannelsesmæssig indsats for at lære om skik 
og brug og kulturen i de befolkninger, som de lever i, hvorved det bliver lettere at få dem 
bedre integreret på de steder, hvor de bor;

29. mener, at fremme af frivillige og sportsmæssige aktiviteter, som både romaer og ikke-
romaer deltager i, er vigtige med henblik på at skabe større social integration;

30. opfordrer Kommissionen til at fremme bedste praksis og positive modeller og erfaringer, 
der stammer fra de programmer og romaers egne initiativer, der gennemføres med henblik 
på at forbedre opfattelsen af romaer og deres image i ikke-romasamfund samt til at 
fremme aktiv deltagelse fra romasamfundenes side og kreativt samarbejde mellem disse 
samfund og EU, medlemsstaterne og lokale programmer;

31. opfordrer til bedre identifikation og brug på alle forvaltningsniveauer af de eksisterende 
EU-midler, der er til rådighed, for at fremme romafolkenes beskæftigelse, uddannelse og 
kultur;

32. anbefaler, at fremtidige EU-politikker for romamindretallet bør være baseret på en 
differentieret tilgang, der er skræddersyet til de forskellige medlemsstaters særlige 
karakteristika og de involverede samfunds specifikke særpræg;

33. henleder opmærksomheden på vigtigheden af at føre skarpere kontrol med anvendelsen af 
EU-midler til integration af romaer;

34. mener, at udveksling af erfaringer og bedste praksis mellem medlemsstater, der har opnået 
gode resultater på området for integration af romaer, og medlemsstater, der stadig står 
over for dette problem, ville være nyttig;
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