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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että romanilasten sulkeminen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle vaikuttaa 
epäsuotuisasti romaniyhteisön jäsenten muihin oikeuksiin, erityisesti oikeuteen tehdä 
työtä, ja katsoo, että tämä pahentaa heidän syrjäytymistään, 

B. ottaa huomioon, että yhteisöt, jotka haluavat säilyttää perinteisen kiertolaiselämäntyylin 
Euroopassa, kärsivät eniten luku- ja kirjoitustaidottomuudesta, ja että siksi näihin 
yhteisöihin kuuluvien lasten koulutukselle on kulttuuriesteitä,

C. katsoo, että romanilasten koulutukseen tarvittavat aineelliset edellytykset on 
varmistettava, ja katsoo, että niihin on sisällytettävä koulusovittelijoiden nimittäminen, 

1. korostaa, että romaniväestön oikeus laadukkaaseen perus- ja ammattikoulutukseen, heidän 
kulttuurinsa, arvojensa ja kulttuuriperintönsä jakaminen ja ymmärtäminen, heidän 
osallistumisensa yhdistyksiin ja heidän yhteisönsä parempi edustus ovat olennaisia 
tekijöitä kokonaisvaltaisessa tavassa panna täytäntöön jäsenvaltioiden ja EU:n strategiat, 
joilla pyritään romanien osallistamiseen ja yhteiskuntaan osallistumiseen; 

2. korostaa, että laadukas perus- ja ammattikoulutus vaikuttavat yksilön tulevaisuuteen 
henkilökohtaisella tasolla ja työelämässä ja että siksi on olennaisen tärkeää turvata 
yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua tehokkaisiin koulutus- ja 
ammattikoulutusjärjestelmiin ilman minkäänlaista syrjintää tai erottelua;

3. kehottaa jäsenvaltioiden opetusministeriöitä ja komissiota perustamaan innovatiivisia ja 
joustavia stipendejä lahjakkuuksien tukemiseksi sekä lisäämään nykyisten stipendien ja 
ohjelmien tukemista;

4. kehottaa komissiota keräämään ja levittämään tietoa jäsenvaltioissa saaduista 
kokemuksista ja toteutetuista toimista erityisesti koulutuksen ja kulttuurin aloilla; 

5. uskoo, että romanien paremmat tulevaisuudennäkymät voidaan erityisesti työmarkkinoille 
pääsyn osalta turvata lisäämällä jäsenvaltioiden opetus- ja koulutusinvestointeja siten, että 
keskitytään erityisesti uusiin teknologioihin ja internetiin ja sisällytetään tähän 
kansainvälisen tiedeyhteisön, säätiöiden sekä koulutuksen ja sosiaalisen osallistamisen 
parissa alueellisella ja paikallisella tasolla työskentelevien kansalaisjärjestöjen 
suosittelemat toimenpiteet; 

6. uskoo, että romanien parempi tulevaisuus voidaan turvata koulutuksella ja että 
investoinnit romanilasten ja -nuorten koulutukseen ovat siksi olennaisen tärkeitä; 
korostaa, että koulutus on paitsi oikeus myös velvollisuus, ja tukee toimia, joilla pyritään 
tehostamaan romanioppilaiden osallistumista kouluissa myös heidän perheidensä 
aktiivisen osallistumisen kautta;
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7. uskoo, että romanikulttuuria koskevan tiedon edistäminen Euroopassa helpottaa romanien 
ja muun väestön keskinäistä ymmärtämystä Euroopassa samalla kun vahvistetaan 
eurooppalaista kulttuurien välistä vuoropuhelua;

8. katsoo, että romanivähemmistöä koskevassa tulevassa strategiassa olisi keskityttävä 
koulutukseen ydinkeinona edistää sosiaalista osallistamista;

9. uskoo, että romaninuorille olisi perustettava stipendien ja mentorointijärjestelyjen kaltaisia 
tukimekanismeja, jotta heitä innostettaisiin paitsi suorittamaan tutkintoja niin myös 
hakeutumaan korkeakoulutukseen ja parantamaan pätevyyttään;

10. katsoo, että olisi kehitettävä uudentyyppinen stipendiohjelma, jotta romaniopiskelijoille 
varmistettaisiin mahdollisimman korkealaatuinen opetus romanijohtajien uuden 
sukupolven kouluttamiseksi;

11. uskoo, että oppilaitokset, joiden vähäosaiset oppilaat saavat opiskelupaikan korkeamman 
asteen koulutuslaitoksissa tai joiden valmistumisprosentti on keskimääräistä parempi, olisi 
palkittava, ja kehottaa komissiota kehittämään tämänsuuntaisia hankkeita;

12. pitää ratkaisevan tärkeänä, että jäsenvaltiot edistävät romanien integroitumista 
asuinpaikkojensa ja -maidensa yhteisöihin ja kulttuurielämään ja varmistavat romanien 
pitkäaikaisen osallistumisen ja edustuksen niissä esimerkiksi toimenpiteillä, jotka on 
tarkoitettu edistämään ammattiopetusta ja -koulutusta, sekä romaniyhteisölle suunnatuilla 
elinikäisen oppimisen ohjelmilla siten, että otetaan huomioon Euroopan erilaisten 
romaniryhmien kulttuuriperintö ja elämäntapa; korostaa esimerkiksi, että voitaisiin tarjota 
erityiskoulutusta koulujen henkilöstölle, tukea romanitaustaisten opettajien palkkaamista, 
edistää läheistä yhteistyötä romaniperheiden ja -järjestöjen kanssa sekä tarjota koulun 
jälkeen annettavaa tukea ja stipendejä; toteaa, että jäsenvaltioiden paikallisviranomaisten 
olisi oltava aktiivisesti mukana tässä prosessissa, jonka olisi toimittava voittoa 
tavoittelemattomalle sektorille merkkinä siitä, että sen olisi sisällytettävä toimintaansa 
ohjelmia, joilla pyritään integroimaan romaniväestö yhteiskuntaan;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan kaikkia romaniväestön sosiaalisen ja 
koulutuksellisen syrjäytymisen muotoja ja tukemaan kaikkia ohjelmia, joissa panostetaan 
romaniväestön koulutukseen;

14. uskoo, että paikallishallinnon olisi otettava vastuu ennen oppivelvollisuuden päättymistä 
koulujärjestelmän ulkopuolelle jättäytyvien koululaisten uudelleenintegroimisesta; katsoo, 
että tätä varten oppilaitosten on tiedotettava paikallishallinnolle koulunkäyntinsä 
keskeyttäneistä;

15. kehottaa komissiota tukemaan uusia aloitteita, joilla pyritään tarjoamaan romanilapsille ja 
-nuorille koulutusmahdollisuuksia ja hoitoa varhaislapsuudessa;

16. katsoo, että yhteisöihin, joissa ei ole lastentarhoja ja/tai vaihtoehtoisia alle kouluikäisten 
hoitomuotoja, olisi perustettava sellaisia, ja jos paikkoja on liian vähän, niitä olisi 
lisättävä;



AD\854399FI.doc 5/7 PE454.382v03-00

FI

17. kehottaa komissiota tukemaan aloitteita, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi kaikenlaisen 
erottelun estämisessä ja joissa etusijalla ovat osallistavat hankkeet, joilla edistetään 
koulumenestystä ja joissa otetaan mukaan romaniperheet;

18. on huolissaan romaniväestön korkeasta lukutaidottomuusasteesta ja pitää olennaisena, että 
suunnitellaan ja kehitetään ohjelmia, joilla varmistetaan laadukas ensimmäisen, toisen ja 
kolmannen asteen koulutus romanitytöille ja -naisille, mukaan luettuna strategiat, joilla 
helpotetaan heidän siirtymistään ensimmäisen asteen koulutuksesta toisen asteen 
koulutukseen siten, että samalla edistetään koko prosessissa romanien kulttuuriperinnön, 
historian ja arvojen ymmärtämystä sekä romanien että muun väestön keskuudessa;

19. korostaa, että vähäinen opetukseen osallistuminen, runsaat poissaolot ja heikko 
koulumenestys voivat olla merkkejä siitä, että oppilaat ja vanhemmat eivät aina ole 
tietoisia koulun tärkeydestä; katsoo, että muita tekijöitä voivat olla varojen puute, 
terveysongelmat, laadukkaan koulutuksen puuttuminen paikan päältä tai koulukuljetusten 
puute, ala-arvoiset asumisolot ja vaatetus, jotka tekevät koulunkäynnistä mahdotonta, 
osallistamisen vastainen kouluilmapiiri ja erilliset koulut, jotka eivät pysty tarjoamaan 
riittäviä valmiuksia työmarkkinoilla kilpailemista varten; korostaa siksi, että on tärkeää 
toteuttaa toimia, joilla edistetään romanioppilaiden koulunkäyntiä, sekä käydä jatkuvaa ja 
säännöllistä vuoropuhelua koulutusasioista oppilaiden perheiden, romaniyhteisön ja 
kaikkien sidosryhmien kanssa;

20. korostaa olennaista roolia, joka kunto- ja kilpaurheilulla voi olla etnisen romaniväestön 
osallistamisen varmistamisprosessissa;

21. kannattaa tukea opettajien koulutusohjelmille, joilla parannetaan opettajien kykyä toimia 
romanitaustaisten lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa parissa, ja tukea 
romanisovittelijoina toimiville henkilöille erityisesti ensimmäisen asteen kouluissa 
keinona edistää romanien säännöllistä koulunkäyntiä;

22. uskoo, että kouluintegraatioon olisi sovellettava erilaisia lähestymistapoja sen mukaan, 
ovatko kyseessä romaniperheet, jotka haluavat asettua aloilleen (lapsen säännöllisen 
koulunkäynnin valvonta), vai sellaiset perheet, jotka haluavat jatkaa kiertolaiselämää 
(esimerkiksi toimenpiteet, joilla mahdollistetaan koulunkäynti romanileireissä);

23. korostaa liikkuvuutta, elinikäistä oppimista, ammattikoulutusta ja jatkokoulutusta 
koskevien ohjelmien merkitystä pyrittäessä varmistamaan romaniyhteisöjen nuorten ja 
aikuisten osallistaminen ja parantamaan heidän mahdollisuuksiaan päästä työmarkkinoille;

24. uskoo, että työpaikkojen koulutusjärjestelmiä on laajennettava siten, että mahdollistetaan 
tarvittavien taitojen ja kykyjen laajamittainen omaksuminen;

25. pitää tarpeellisena sovittaa koulutustarjonta yhteen työmarkkinoiden kysynnän kanssa ja 
kehottaa siksi laatimaan keskipitkän aikavälin kansallisia ja alueellisia ennusteita 
odotetusta työvoimakysynnästä;

26. kehottaa komissiota kehittämään ja panemaan täytäntöön EU:n toimielinten, 
jäsenvaltioiden ja romaniyhteisöjen johtajien yhteisiä järjestelmiä, joilla valvotaan 
jäsenvaltioissa toteutettavia ohjelmia ja hankkeita;
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27. pitää romanikulttuuria Euroopan kulttuurimosaiikin kiinteänä osana; korostaa, että 
romanikansan ja heidän elämäntapansa ymmärtämisen kannalta on keskeisen tärkeää 
lisätä muiden eurooppalaisten tietoisuutta romanien perinteistä, traditioista ja kielestä sekä 
modernista romanikulttuurista; tukee voimakkaasti romanien luovan toiminnan 
edistämistä ja säilyttämistä kulttuurien välisen vuoropuhelun olennaisena osana;

28. katsoo, että romanien olisi opeteltava tuntemaan tavat ja kulttuuri, joita noudatetaan niiden 
kansojen keskuudessa, joiden kanssa he elävät, jolloin helpotetaan romanien 
integroitumista paremmin asuinpaikoilleen;

29. pitää laajemman sosiaalisen osallisuuden luomisen kannalta tärkeänä, että edistetään 
vapaaehtois- ja urheilutoimintaa, johon osallistuvat romanit ja muu väestö;

30. kehottaa komissiota levittämään toteutetuista ohjelmista ja romanien omista aloitteista 
saatuja parhaita käytäntöjä ja myönteisiä malleja ja kokemuksia, jotta parannetaan 
käsityksiä ja näkemyksiä romaneista muun väestön keskuudessa ja tehostetaan 
romaniyhteisöjen aktiivista osallistumista sekä luovaa yhteistyötä näiden yhteisöjen sekä 
EU:n, jäsenvaltioiden ja paikallisten ohjelmien välillä;

31. kehottaa kartoittamaan ja käyttämään kaikilla hallinnon tasoilla paremmin nykyisiä EU-
varoja, jotka ovat saatavilla romanien työllistämisen, koulutuksen ja kulttuurin 
edistämiseen;

32. suosittelee, että romanivähemmistöä koskevien tulevien EU-politiikkojen olisi 
perustuttava eriytettyyn lähestymistapaan eri jäsenvaltioiden ominaisuuksien ja yhteisöjen 
erityispiirteiden mukaisesti;

33. kiinnittää huomiota siihen, että on tärkeää valvoa tiukemmin EU-rahoituksen käyttöä 
romanien osallistamiseen;

34. uskoo, että olisi hyödyllistä vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä romanien 
osallistamisen alalla hyviä tuloksia saaneiden ja ongelmista vielä kärsivien jäsenvaltioiden 
välillä.
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