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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et roma laste kõrvalejätmisel haridussüsteemist on negatiivne mõju roma 
kogukonna liikmete muudele õigustele, eelkõige õigusele töötada, ning arvestades, et see 
võimendab nende tõrjutust; 

B.  arvestades, et kogukondades, kes soovivad Euroopas säilitada oma traditsioonilist 
rändeluviisi, on kirjaoskamatus kõige suurem, ning arvestades, et see asetab nende laste 
koolitamisele kultuurilised tõkked;

C. arvestades, et roma laste koolitamiseks tuleb tagada vajalikud materiaalsed tingimused, 
ning arvestades, et see peab hõlmama vahendajate määramist koolis; 

1. rõhutab, et romade juurdepääs kvaliteetsele haridusele ja kutseõppele, roma kultuurist, 
väärtustest ja kultuuripärandist osasaamine ja nende mõistmine, romade kaasamine 
ühendustesse ja roma kogukonna parem esindatus on olulised aspektid terviklikus 
käsituses selle kohta, kuidas rakendada riiklikke ja Euroopa strateegiaid, mis käsitlevad 
romade ühiskonda kaasamist ja selles osalemist; 

2. rõhutab, et üksikisiku kvaliteetne haridus ja väljaõpe mõjutavad tulevikus nii tema 
isiklikku kui ka kutsealast elu ning seetõttu on oluline tagada, et kõigil oleks võrdne 
juurdepääs haridusele ja väljaõppele ilma igasuguse diskrimineerimiseta või eraldamiseta;

3. kutsub liikmesriikide haridusministeeriume ja komisjoni üles looma uuenduslikke ja 
paindlikke stipendiume andekate õpilaste toetamiseks ning suurendama toetusi 
olemasolevatele stipendiumidele ja programmidele;

4. kutsub komisjoni üles koguma ja levitama teavet eri liikmesriikide kogemuste ja 
meetmete kohta, eelkõige haridus- ja kultuurivallas; 

5. usub, et romadele saab tagada paremaid väljavaateid, eriti nende juurdepääsu osas 
tööturule, sellega, kui liikmesriigid suurendavad oma investeeringuid haridusse ja 
koolitusse, pöörates erilist tähelepanu uutele tehnoloogiatele ja internetile ning kaasates 
meetmeid, mida on soovitanud rahvusvaheline teaduskogukond, fondid ja valitsusvälised 
organisatsioonid, kes töötavad hariduse ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil; 

6. on arvamusel, et romadele saab paremat tulevikku tagada hariduse abil ning seega on väga 
oluline investeerida roma laste ja noorte haridusse; rõhutab, et hariduse saamine on õigus, 
kuid ka kohustus, ning avaldab toetust tegevustele, mille eesmärk on suurendada roma 
õpilaste kooliskäimist, sealhulgas nende perekondade aktiivse kaasamise kaudu;

7.  on veendunud, et teadlikkuse suurendamine roma kultuurist üle Euroopa aitab kaasa 
vastastikusele mõistmisele romade ja muude rahvuste vahel Euroopas ja parandab ühtlasi 
kultuuridevahelist dialoogi;
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8. on arvamusel, et tulevases strateegias roma vähemuse kohta tuleks eelkõige pöörata 
tähelepanu haridusele, mis on sotsiaalse kaasatuse keskne vahend;

9. usub, et noorte romade jaoks tuleks paika panna toetusmehhanismid nagu stipendiumid ja 
juhendamislepingud, et julgustada neid kooli lõpetama, kõrgharidust omandama ja 
kvalifikatsiooni täiendama;

10. koostada asjakohased stipendiumikavad eesmärgiga anda noortele romidele haridust kõige 
kõrgemal tasemel, et kasvatada romidele uue põlvkonna juhte;

11. on seisukohal, et haridusasutused, mille ebasoodsamast olukorrast pärit olevad õpilased 
saavad sisse kõrgema taseme õppeasutustesse või mille lõpetamise määr on üle keskmise, 
peaksid saama hüvitust, ning palub komisjonil töötada välja sellealased projektid;

12. rõhutab selle olulisust, et liikmesriigid soodustaksid romade integreerumist nende elukoha 
või -riigi ühiskondlikku ja kultuuriellu, ning tagaksid nende pikaajalise osalemise ja 
esindatuse selles, muu hulgas ka kutsehariduse- ja koolituse edendamiseks kavandatud 
meetmete ning roma kogukonnale suunatud elukestva õppe programmide kaudu, võttes 
arvesse Euroopa erinevate roma rühmade kultuuripärandit ja eluviisi; rõhutab näiteks, et 
peaks püüdma pakkuda koolide personalile eriväljaõpet, soodustada roma õpetajate 
töölevõtmist, edendada tihedat koostööd roma perekondade ja organisatsioonidega ning 
pakkuma noortele pärast kooli lõpetamist tuge ja stipendiume; märgib, et see protsess 
peaks aktiivselt kaasama liikmesriikide kohalikud omavalitsused ning saatma 
mittetulundussektorile signaali, et nende tegevuse hulgas peaks olema programmid 
romade ühiskonda integreerimiseks;

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võitlema romade sotsiaalse ja haridusliku tõrjumise 
kõigi vormide vastu ning edendama kõiki programme, mille eesmärk on investeerida 
romade haridusse;

14. on arvamusel, et kohalikud omavalitsused peaksid vastutama koolisüsteemist enne 
kohustusliku hariduse omandamist välja langenud õpilaste taasintegreerimise eest; märgib, 
et selleks peavad haridusasutused kohalikke omavalitsusi koolist lahkujatest teavitama;

15. kutsub komisjoni üles toetama edasisi algatusi, mis on ette nähtud roma lastele ja noortele 
väikelaste haridusvõimaluste ja hoolduse pakkumiseks;

16. on veendunud, et lasteaiad ja/või alternatiivsed koolieelse lastehoiu- ja -haridusvormid 
tuleks luua kogukondadesse, kus neid veel ei ole, ning need vajaksid laiendamist seal, kus 
kohti ei jätku;

17. kutsub komisjoni üles toetama algatusi, mis on osutunud tõhusaks eraldatuse vältimisel ja 
milles seatakse esikohale kaasavad projektid, mis edendavad edusamme hariduses ja 
milles osalevad roma pered;

18. väljendab muret kirjaoskamatuse kõrge taseme pärast romade hulgas ja peab vajalikuks, et 
koostatakse ja töötatakse välja programmid, mille abil tagatakse roma tütarlastele ja 
naistele kvaliteetne esimese, teise ja kolmanda astme haridus, sealhulgas strateegiad, mis 
hõlbustavad nende üleminekut esimeselt haridusastmelt teisele ning kogu protsessi vältel 
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edendatakse nii romade kui ka teiste rahvaste hulgas paremat arusaamist roma 
kultuuripärandist, ajaloost ja väärtustest;

19. rõhutab, et vähene osalus, sage puudumine ja vähesed haridusalased saavutused koolides 
võivad viidata sellele, et õpilased ja vanemad ei ole kooli tähtsusest alati teadlikud; muude 
asjakohaste tegurite hulgas võivad olla ebapiisavad ressursid, terviseprobleemid, 
kvaliteetse hariduse puudumine elukohas, vastuvõetava koolitranspordi puudumine, 
elamine normidele mittevastavates tingimustes või riietus, mis muudab kooliskäimise 
võimatuks, tõrjuv koolikliima või segregeeritud koolid, mis ei anna piisavat ettevalmistust 
konkureerimiseks tööturul; rõhutab seetõttu, kui tähtsad on meetmed roma õpilaste 
kooliskäimise edendamiseks ning õpilaste vanemate, roma kogukonna ja kõikide 
huvirühmadega peetav pidev dialoog hariduse teemal;

20. rõhutab üliolulist rolli, mida võivad etendada rohujuuretasandi ja sooritusspordialad 
romade kaasamisel;

21. toetab õpetajakoolituse programmide edendamist, millega suurendatakse õpetajate 
suutlikkust tegeleda roma päritolu laste ja noortega, samuti nende vanemate ja romade
vahendajatena töötavate inimestega eelkõige algkoolis, et soodustada romade regulaarset 
kooliskäimist;

22. soovitab, et haridusalases integreerimises kasutataks erinevat lähenemisviisi nende roma 
laste suhtes, kelle pere soovib jääda paikseks – näiteks jälgides laste regulaarset 
kooliskäimist – ning nende laste suhtes, kelle pere soovib jätkata rändeluviisi – näiteks 
võttes meetmeid kooliskäimise hõlbustamiseks roma laagrites;

23. rõhutab liikuvus-, elukestva õppe, kutseõppe- ja täiendusõppeprogrammide tähtsust roma 
noorte ja täiskasvanute kaasamisel ja nende tööturule sisenemise võimaluste 
suurendamisel;

24. on arvamusel, et tuleb laiendada töökohal toimuvate koolituste süsteemi, et võimaldada 
laiaulatuslikku vajalike oskuste ja suutlikkuse omandamist;

25. on veendunud, et väljaõppe pakkumine tuleb ühtlustada tööturu nõudlusega, ning nõuab 
seetõttu tööjõu nõudluse riiklike ja piirkondlike prognooside tegemist keskpikas 
perspektiivis;

26. palub komisjonil töötada välja ja rakendada ELi institutsioonide, liikmesriikide ja roma 
kogukonnajuhtide ühised seiresüsteemid liikmesriikides elluviidud programmide ja 
projektide üle;

27. näeb roma kultuuri Euroopa kultuurimosaiigi lahutamatu osana; juhib tähelepanu sellele, 
et roma inimestest ja nende elulaadist arusaamiseks tuleb suurendada teiste eurooplaste 
teadlikkust roma pärandist, traditsioonidest ja keelest ning kaasaegsest roma kultuurist; 
toetab jõuliselt nende loomingulise tegevuse kui kultuuridevahelise dialoogi olulise osa 
edendamist ja alahoidmist;

28. asub seisukohale, et romad peaksid püüdma õppida tundma nende rahvaste tavasid ja 
kultuuri, kelle hulgas nad elavad, et nad saaksid oma elukohas paremini integreeruda.
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29. on veendunud, et romasid ja muid rahvaid kaasavad vabatahtlikud ja spordiüritused 
aitavad suurendada sotsiaalset kaasatust;

30. kutsub komisjoni üles edendama rakendatavate programmide ja romade omaalgatuse 
raames parimaid tavasid ning positiivseid eeskujusid ja kogemusi, et parandada suhtumist 
romadesse ja nende kuvandit teiste rahvaste hulgas ning ergutada roma kogukondade 
aktiivset osalemist ja loovat koostööd ELi, liikmesriikide ja kohalikes programmides;

31. nõuab romade tööhõive, hariduse ja kultuuri edendamiseks ettenähtud ELi vahendite 
paremat kindlakstegemist ja kasutamist valitsuse kõikidel tasanditel;

32. soovitab, et romade vähemust käsitlevad ELi eri poliitikavaldkonnad töötataks edaspidi 
välja diferentseeritult vastavalt eri liikmesriikide ja asjakohaste roma kogukondade 
eripärale;

33. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on kontrollida rangemalt romade kaasamiseks 
ettenähtud ELi vahendite kasutamist;

34. on veendunud, et kasulik oleks vahetada kogemusi ja parimaid tavasid romade kaasamises 
edu saavutanud liikmesriikide ja nende liikmesriikide vahel, kellel see on ikka veel 
probleemiks.
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