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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. εκτιμώντας ότι ο αποκλεισμός των παιδιών Ρομά από το εκπαιδευτικό σύστημα έχει 
αρνητικές συνέπειες στα άλλα δικαιώματα των μελών της κοινότητας Ρομά, ιδιαίτερα στο 
δικαίωμα στην εργασία γεγονός που εντείνει την περιθωριοποίησή τους, 

B.  εκτιμώντας ότι οι κοινότητες που επιθυμούν να διατηρήσουν τον παραδοσιακό νομαδικό 
τρόπο ζωής τους στο εσωτερικό της Ευρώπης είναι εκείνες που θίγονται περισσότερο από 
τον αναλφαβητισμό και ότι, ως εκ τούτου, τίθενται πολιτιστικά εμπόδια σε σχέση με την 
σχολική φοίτηση των παιδιών τους,

Γ. εκτιμώντας ότι θα πρέπει να εξασφαλισθούν στα παιδιά Ρομά οι απαραίτητες υλικές 
προϋποθέσεις για την σχολική τους φοίτηση, και ότι σε αυτές πρέπει να περιλαμβάνεται ο 
διορισμός σχολικών διαμεσολαβητών, 

1. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε μια ποιοτική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 
των πληθυσμών Ρομά, το να συμμερίζεται κανείς και να κατανοεί την κουλτούρα τους, 
τις δικές τους αξίες καθώς και την πολιτιστική τους κληρονομιά, η συμμετοχή τους σε 
οργανώσεις και συλλόγους και η καλύτερη εκπροσώπηση της κοινότητάς τους, 
αποτελούν βασικές πτυχές μιας ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά την εφαρμογή 
εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών για την ενσωμάτωσή τους και τη συμμετοχή τους 
στην κοινωνία· 

2. τονίζει ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση ποιότητας επηρεάζει το μέλλον κάθε ατόμου τόσο 
σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, και ότι είναι κατά συνέπεια θεμελιώδες 
να εξασφαλισθούν ισότιμοι όροι πρόσβασης σε αποτελεσματικά συστήματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, χωρίς διακρίσεις ή διαχωρισμούς οιασδήποτε μορφής·

3. καλεί τα εθνικά υπουργεία παιδείας καθώς και την Επιτροπή να θεσπίσουν καινοτόμες 
και ευέλικτες επιχορηγήσεις για την υποβοήθηση των ταλέντων, και να αυξήσουν την 
στήριξη των ήδη υφισταμένων επιχορηγήσεων και προγραμμάτων·

4. ζητεί από την Επιτροπή να συλλέξει και να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες για τις 
διαφορετικές εμπειρίες και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στα διάφορα κράτη μέλη, κυρίως 
στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα· 

5. πιστεύει ότι μπορούν να εξασφαλισθούν καλύτερες προοπτικές για τους Ρομά, ιδιαίτερα 
για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, μέσω της αύξησης των επενδύσεων από τα 
κράτη μέλη στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
νέες τεχνολογίες  και το διαδίκτυο, και με την ενσωμάτωση μέτρων που εγκρίθηκαν από 
τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, τα ιδρύματα και τις ΜΚΟ που εργάζονται στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

6. πιστεύει ότι μπορεί να εξασφαλισθεί ένα καλύτερο μέλλον για τους Ρομά μέσω της 
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εκπαίδευσης, και ότι είναι συνεπώς απαραίτητη η επένδυση στην εκπαίδευση των παιδιών 
και νέων Ρομά· τονίζει ότι η σχολική εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα, αλλά και καθήκον, 
και εκφράζει την υποστήριξή του σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
συμμετοχής των μαθητών Ρομά στα σχολεία, και μέσω της ενεργού ανάμειξης των 
οικογενειών τους·

7. πιστεύει ότι η προώθηση της γνώσης της κουλτούρας των Ρομά ανά την Ευρώπη 
διευκολύνει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των Ρομά και των λοιπών λαών της 
Ευρώπης ενώ δίνει ώθηση στον ευρωπαϊκό διαπολιτισμικό διάλογο·

8. φρονεί πως η μελλοντική στρατηγική για τη μειονότητα των Ρομά πρέπει να επικεντρωθεί 
στην εκπαίδευση, καθώς αυτή αποτελεί το ουσιαστικό μέσο για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης·

9. πιστεύει ότι πρέπει να προβλεφθούν για τους νεαρούς Ρομά μηχανισμοί στήριξης όπως 
υποτροφίες και καθοδήγηση, που να τους εμπνέουν όχι μόνο να αποκτούν απλά 
απολυτήρια αλλά και να εγγράφονται στην ανώτερη εκπαίδευση και να βελτιώνουν τα 
προσόντα τους·

10. φρονεί πως πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο είδος προγράμματος υποτροφιών που να 
εξασφαλίζει υψίστης ποιότητας καθοδήγηση των σπουδαστών Ρομά προκειμένου να 
εκπαιδευθεί μια νέα γενιά ηγετών Ρομά·

11. πιστεύει ότι πρέπει να ανταμείβονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των οποίων οι μη 
προνομιούχοι σπουδαστές κατακτούν θέσεις σε ιδρύματα υψηλότερου επιπέδου ή των 
οποίων το ποσοστό αποφοίτησης είναι ανώτερο του μέσου όρου, και καλεί την Επιτροπή 
να εκπονήσει σχετικά προγράμματα·

12. τονίζει ότι είναι κρίσιμης σημασίας να προωθήσουν τα κράτη μέλη την ενσωμάτωση των 
Ρομά στην κοινοτική και πολιτιστική ζωή των τόπων και χωρών στα οποία διαβιούν, και 
να διασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη συμμετοχή τους και την εκπροσώπησή τους εκεί, 
και μέσω μέτρων που θα στοχεύουν στην προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και 
εκπαίδευσης και προγραμμάτων διά βίου μάθησης υπέρ της κοινότητας των Ρομά, 
λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική κληρονομιά και τον τρόπο ζωής των διαφόρων 
κοινοτήτων Ρομά ανά στην Ευρώπη· επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι μπορούν να 
καταβληθούν προσπάθειες ώστε να παρασχεθεί ειδική κατάρτιση για το εκπαιδευτικό 
προσωπικό, να προωθηθεί η πρόσληψη διδασκάλων Ρομά, να ενισχυθεί η στενή 
συνεργασία με τις οικογένειες και τις οργανώσεις των Ρομά, και να προβλεφθεί στήριξη 
μετά το σχολείο καθώς και η χορήγηση υποτροφιών· σημειώνει ότι αυτή η διαδικασία 
πρέπει να περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή των τοπικών αρχών στα κράτη μέλη και να 
στέλνει μήνυμα στον μη κερδοσκοπικό τομέα ώστε να συμπεριλάβει στις δραστηριότητές 
του προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά στην κοινωνία·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν κάθε μορφή κοινωνικού και 
εκπαιδευτικού αποκλεισμού σε βάρος των Ρομά και να ενθαρρύνουν όλα τα προγράμματα 
που επενδύουν στην εκπαίδευση των Ρομά·

14. πιστεύει ότι οι τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την επανένταξη 
των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολικό σύστημα πριν από την ηλικία κατά την οποία 
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η εκπαίδευση παύει να είναι υποχρεωτική· επισημαίνει ότι, προς τούτο, τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα πρέπει να ενημερώνουν τις τοπικές κυβερνήσεις για τους μαθητές που 
εγκαταλείπουν το σχολείο·

15. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν στην 
παροχή φροντίδας και εκπαιδευτικών ευκαιριών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία για τα 
παιδιά και τους νέους Ρομά·

16. πιστεύει ότι βρεφονηπιακοί σταθμοί και/ή εναλλακτικές μορφές προσχολικής φροντίδας 
και εκπαίδευσης πρέπει να εγκατασταθούν σε κοινότητες όπου αυτά δεν υπάρχουν, και να 
επεκταθούν εκεί όπου παρατηρείται έλλειψη θέσεων·

17. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τις πρωτοβουλίες εκείνες που είναι αποδεδειγμένα 
αποτελεσματικές ως προς την πρόληψη οιουδήποτε διαχωρισμού και δίδουν 
προτεραιότητα σε σχέδια ένταξης που προωθούν την επιτυχία στον εκπαιδευτικό τομέα 
και βασίζονται στη συμμετοχή των οικογενειών Ρομά·

18. εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού των Ρομά και κρίνει 
απαραίτητο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων που θα εξασφαλίζουν 
ποιοτική πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα κορίτσια και 
τις γυναίκες Ρομά, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών που θα διευκολύνουν τη 
μετάβασή τους από το δημοτικό στο γυμνάσιο ενώ παράλληλα θα προωθείται, καθόλη τη 
διαδικασία, η μεγαλύτερη κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ιστορία και οι 
αξίες των Ρομά τόσο μεταξύ των Ρομά όσο και των μη Ρομά·

19. τονίζει ότι η χαμηλή συμμετοχή στα σχολεία, το υψηλό ποσοστό απουσιών και οι 
χαμηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις μπορεί να σημαίνουν ότι οι μαθητές και οι γονείς δεν 
συνειδητοποιούν πάντοτε τη σημασία του σχολείου· μεταξύ άλλων σχετικών παραγόντων 
μπορεί να περιλαμβάνονται οι ανεπαρκείς πόροι, προβλήματα υγείας, έλλειψη ποιοτικής 
εκπαίδευσης στην περιοχή ή προσπελάσιμων μεταφορικών μέσων προς το σχολείο, κακές 
συνθήκες στέγασης και ένδυσης που καθιστούν αδύνατη την παρακολούθηση του 
σχολείου, ένα κλίμα στο σχολείο που δεν ευνοεί τη συμμετοχή και χωριστά σχολεία που 
αποτυγχάνουν να προετοιμάσουν επαρκώς τους μαθητές με στόχο την ανταγωνιστικότητα 
στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία των δράσεων που 
αποσκοπούν στην προώθηση της συμμετοχής στα σχολεία των μαθητών Ρομά και του 
συνεχούς, τακτικού διαλόγου για εκπαιδευτικά θέματα με τις οικογένειες των μαθητών 
αυτών, την κοινότητα των Ρομά και όλους τους ενδιαφερόμενους·

20. τονίζει το ζωτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο μαζικός αθλητισμός και ο 
αθλητισμός των επιδόσεων στη διαδικασία της εξασφάλισης της ένταξης του πληθυσμού 
των Ρομά·

21. στηρίζει την προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης των διδασκόντων που ενισχύουν την 
ικανότητα των εκπαιδευτικών να ασχολούνται με παιδιά και νέους με καταβολές Ρομά, 
καθώς και με τους γονείς τους και τα άτομα που απασχολούνται ως διαμεσολαβητές  των 
Ρομά, ιδιαίτερα στα δημοτικά σχολεία, ως μέσο προώθησης της συστηματικής 
παρακολούθησης του σχολείου από τους Ρομά·

22. προτείνει οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική ενσωμάτωση να 
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προσαρμοσθούν τόσο στα παιδιά οικογενειών Ρομά που επιθυμούν να εγκατασταθούν σε 
ένα μέρος – με τον έλεγχο της τακτικής φοίτησης των παιδιών στο σχολείο, π.χ. – όσο και 
σε εκείνα οικογενειών που επιθυμούν να συνεχίσουν τον νομαδικό τρόπο ζωής τους –
μέσω μέτρων που θα διευκολύνουν την παρακολούθηση του σχολείου στους 
καταυλισμούς των Ρομά, για παράδειγμα 

23. επιμένει στη σημασία των προγραμμάτων κινητικότητας, της δια βίου μάθησης, της 
επαγγελματικής κατάρτισης και της συνεχούς κατάρτισης προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
συμμετοχή των νέων και ενηλίκων ατόμων από τις κοινότητες των Ρομά και να 
ενισχυθούν οι δυνατότητές τους για είσοδο στην αγορά εργασίας 

24. πιστεύει ότι το σύστημα της κατάρτισης εντός των χώρων εργασίας πρέπει να επεκταθεί 
ούτως ώστε να επιτρέψει την απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε 
μεγάλη κλίμακα·

25. πιστεύει πως χρειάζεται να εναρμονισθεί η προσφορά κατάρτισης με την ζήτηση στην 
αγορά εργασίας, και, ως εκ τούτου, ζητεί μεσοπρόθεσμες εθνικές και περιφερειακές 
προβλέψεις σχετικά με την αναμενόμενη ζήτηση εργατικού δυναμικού·

26. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει κοινά συστήματα ελέγχου στα 
οποία θα συμμετέχουν τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι επικεφαλής των 
κοινοτήτων Ρομά αναφορικά με τα προγράμματα και τα σχέδια που τίθενται σε εφαρμογή 
εντός των κρατών μελών·

27. θεωρεί ότι η κουλτούρα των Ρομά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πολιτιστικού 
μωσαϊκού της Ευρώπης· επισημαίνει ότι ένα σημαντικό μέσο για την κατανόηση του 
λαού των Ρομά και του τρόπου ζωής τους είναι να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των άλλων 
Ευρωπαίων όσον αφορά την κληρονομιά, τις παραδόσεις και την γλώσσα των Ρομά, 
καθώς και την σύγχρονη κουλτούρα των Ρομά· υποστηρίζει σθεναρά την προώθηση και
τη διαφύλαξη των δημιουργικών τους δραστηριοτήτων ως απαραίτητο συστατικό του 
διαπολιτισμικού διαλόγου· 

28. θεωρεί ότι ο πληθυσμός Ρομά θα πρέπει να καταβάλει μια εκπαιδευτική προσπάθεια για 
να γνωρίσει τα ήθη και τα έθιμα των λαών με τους οποίους ζει, διευκολύνοντας έτσι την 
καλλίτερη ενσωμάτωσή του στα μέρη όπου ζει·

29. πιστεύει ότι είναι σημαντική για τη δημιουργία μεγαλύτερης κοινωνικής ένταξης η 
προώθηση εθελοντικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στις οποίες θα συμμετέχουν 
Ρομά και μη Ρομά·

30. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές και τα θετικά πρότυπα και 
εμπειρίες που προκύπτουν από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα και τις ίδιες πρωτοβουλίες 
των Ρομά προκειμένου να βελτιωθεί η αντίληψη και η εικόνα των Ρομά εντός των 
κοινοτήτων μη Ρομά αλλά και για να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή των κοινοτήτων 
Ρομά και η δημιουργική συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων αυτών και της ΕΕ, των 
κρατών μελών και των τοπικών προγραμμάτων·

31. ζητεί να προσδιορισθούν και να χρησιμοποιηθούν καλύτερα, σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης, οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί πόροι που διατίθενται για την προώθηση της 
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απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κουλτούρας των Ρομά·

32. συνιστά οι μελλοντικές πολιτικές της ΕΕ για τη μειονότητα Ρομά να βασίζονται σε μια 
διαφοροποιημένη προσέγγιση, προσαρμοσμένη στα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων 
κρατών μελών και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των οικείων κοινοτήτων·

33. εφιστά την προσοχή στη σημασία της διεξαγωγής αυστηρότερων ελέγχων σχετικά με την 
χρησιμοποίηση χρηματοδότησης της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά·

34. πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιμες οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών που έχουν επιτύχει καλά αποτελέσματα στον τομέα της ένταξης των Ρομά 
και εκείνων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό.
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