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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a roma gyermekek oktatási rendszerből való kirekesztése kedvezőtlen hatással van a 
roma közösség tagjainak egyéb jogaira, különösen a munkához való jogra, és mivel ez 
súlyosbítja marginalizálódásukat; 

B.  mivel az írástudatlanság a hagyományos nomád életmódjukat Európában fenntartani 
kívánó közösségeket érinti a leginkább, és mivel gyermekeik beiskoláztatása ezért 
kulturális akadályokba ütközik;

C. mivel biztosítani kell a roma gyermekek beiskolázásához szükséges anyagi feltételeket, és 
mivel ennek iskolai közvetítők (mediátorok) kijelölését is magában kell foglalnia; 

1. hangsúlyozza, hogy a roma emberek magas minőségű oktatáshoz és szakképzéshez való 
hozzáférése, kultúrájuk megismertetése és megértése, értékeik és kulturális örökségük, 
egyesületekbe való bevonásuk és közösségük jobb képviselete a társadalmi integrációjukat 
és bevonásukat szolgáló nemzeti és európai stratégiák végrehajtásához szükséges 
holisztikus megközelítés lényeges elemei; 

2. hangsúlyozza, hogy a minőségi oktatás és képzés befolyással vannak az egyének 
személyes és szakmai jövőjére, és hogy ezért alapvető fontosságú a hatékony oktatási és 
képzési rendszerekhez való, bármilyen megkülönböztetés és szegregáció nélküli 
hozzáférés biztosítása;

3. felhívja a nemzeti oktatási minisztériumokat, valamint a Bizottságot, hogy hozzanak létre 
innovatív és rugalmas tehetséggondozási támogatásokat, valamint növeljék a meglévő 
támogatásokra és programokra fordított pénzeszközöket;

4. felhívja a Bizottságot, hogy gyűjtse össze és terjessze a különböző tagállamok 
gyakorlatairól és fellépéseiről szóló információkat, különösen az oktatás és a kultúra 
terén; 

5. úgy véli, hogy a roma emberek jobb kilátásait, különösen a munkaerőpiacra való 
bejutásuk céljából, a tagállamok oktatásba és képzésbe történő nagyobb befektetéseik –
külön figyelmet fordítva az új technológiákra és az internetre – által lehet biztosítani, 
melyek magukban foglalják a nemzetközi tudományos közösség, alapítványok, illetve a 
regionális és helyi szintű oktatás és társadalmi beilleszkedés terén munkálkodó nem 
kormányzati szervezetek által támogatott intézkedéseket is; 

6. úgy véli, hogy a romák jobb jövőjét az oktatás által lehet biztosítani, és ezért lényeges a 
roma gyermekek és fiatalok oktatásába való befektetés; hangsúlyozza, hogy az 
iskoláztatás nemcsak jog, de kötelesség is, és támogatását fejezi ki a roma tanulók iskolai 
részvételének – beleértve családjaik aktív bevonása általi – fokozását célzó tevékenységek 
vonatkozásában;
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7. úgy véli, hogy a roma kultúra ismeretének Európa-szerte történő terjesztése elősegíti a 
roma és nem roma emberek közötti kölcsönös megértést Európában, mialatt fellendíti az 
európai kultúraközi párbeszédet;

8. úgy véli, hogy a roma kisebbségről szóló jövőbeni stratégiának az oktatásra, mint a 
társadalmi integráció előmozdítását szolgáló alapvető eszközre kell összpontosítania;

9. úgy véli, hogy a fiatal romák számára olyan támogató mechanizmusokat kell kialakítani, 
mint az ösztöndíjak és a mentori tevékenység, arra való ösztönözésük érdekében, hogy a 
diplomák megszerzése után felsőfokú tanulmányokat is folytassanak és javítsák 
képzettségüket;

10. úgy véli, hogy a roma tanulók legmagasabb minőségű képzésének biztosítására új típusú 
ösztöndíjrendszert kell kidolgozni a roma vezetők új generációjának oktatása érdekében;

11. úgy véli, hogy jutalmazni kell azon oktatási intézményeket, melyek hátrányos helyzetben 
lévő tanulóinak sikerül magasabb szintű intézményekbe bekerülniük, vagy a bizonyítványt 
megszerző tanulók aránya magasabb az átlagnál, és felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki projekteket e téren;

12. hangsúlyozza, hogy döntő fontosságú, hogy a tagállamok ösztönözzék a romák 
lakóhelyük szerinti közösségekbe és kulturális életbe történő integrációját, és biztosítsák 
ezekben hosszú távú részvételüket és képviseletüket, beleértve a roma közösség érdekében 
a szakképzés és az egész életen át tartó tanulás előmozdítására szolgáló intézkedéseket, 
figyelembe véve a különböző európai roma népcsoportok kulturális örökségét és 
életmódját; kiemeli, hogy például erőfeszítéseket lehetne tenni a pedagógusoknak nyújtott 
speciális képzések, a roma tanárok felvételének előmozdítása, a roma családokkal és 
szervezetekkel folytatott szoros együttműködés erősítése, valamint iskola utáni segítség és 
ösztöndíjak biztosítása érdekében; megjegyzi, hogy ebbe a folyamatba aktívan be kell 
vonni a tagállamokban a helyi hatóságokat, és a nonprofit szervezetek számára jelezni 
kell, hogy tevékenységi programjaikba foglalják bele a romák társadalomba való 
befogadását célzó programokat;

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy lépjenek fel a romák társadalomból és 
oktatásból való kirekesztésének valamennyi formájával szemben, és ösztönözzenek 
minden olyan pedagógiai fellépést, amely a romák oktatásába való beruházásra irányul;

14. úgy véli, hogy a helyi önkormányzatoknak felelősséget kell vállalniuk az iskolai 
rendszerből a kötelező oktatás felső korhatárának elérése előtt kieső diákok újbóli 
beilleszkedéséért; megjegyzi, hogy ehhez az oktatási intézményeknek tájékoztatniuk kell a 
helyi önkormányzatokat az iskolaelhagyókról;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa azon további kezdeményezéseket, melyek kora 
gyermekkori oktatási lehetőségeket, illetve roma gyerekekről és fiatalokról való 
gondoskodást biztosítanak;

16. úgy véli, hogy óvodákat és/vagy az iskola előtti gondozás és oktatás egyéb formáit kell 
létrehozni azokban a közösségekben, ahol ezek nem léteznek, továbbá helyhiány esetén 
bővíteni kell őket;
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17. kéri a Bizottságot, hogy támogassa azokat a kezdeményezéseket, amelyek hatékonynak 
bizonyultak a szegregáció bármely formájának megelőzése terén, és amelyek előnyben 
részesítik a roma családok részvételével zajló, sikerorientált oktatással kapcsolatos 
befogadó projekteket;

18. aggodalmát fejezi ki a roma népesség körében tapasztalható nagyfokú írástudatlanság 
miatt és lényegesnek tekinti, hogy olyan programok kerüljenek megtervezésre és 
kialakításra, amelyek biztosítják a roma lányok és nők minőségi alap-, közép- és felsőfokú 
oktatását, beleértve az alapfokú és a középfokú oktatás közötti átmenetet megkönnyítő 
stratégiákat, melyek az egész folyamat során előmozdítják a roma kulturális örökség, 
történelem és értékek megértését mind a romák, mind a nem romák között;

19. hangsúlyozza, hogy az alacsony iskolai jelenléti és a magas hiányzási arány, illetve az 
alacsony iskolai teljesítmény azt is jelezheti, hogy a tanulók és szüleik nincsenek mindig 
tisztában az oktatás fontosságával; más releváns tényezők magukban foglalhatják az 
elégtelen forrásokat, az egészségügyi problémákat, a helyi minőségi oktatás hiányát vagy 
az iskolába való eljutáshoz szükséges, elérhető eszközök hiányát, a rossz lakhatási 
körülményeket és a ruházatot, mely lehetetlenné teszi az iskolai jelenlétet, a nem befogadó 
iskolai légkört és a szegregált iskolákat, melyek nem képesek megfelelő felkészítést 
biztosítani a munkaerő-piaci versenyképesség eléréséhez; ezért hangsúlyozza a roma 
tanulók iskolai részvételét előmozdító fellépések, valamint az oktatási kérdésekről e 
tanulók szüleivel, a roma közösséggel és valamennyi érdekelt féllel folytatott folyamatos 
és rendszeres párbeszéd fontosságát;

20. hangsúlyozza, hogy a tömegsport és az élsport jelentős szerepet játszhat a roma 
nemzetiségű lakosság befogadását biztosító folyamatban;

21. támogatja az olyan tanári képzési programok ösztönzését, melyek erősítik a tanárok 
képességeit a roma háttérrel rendelkező gyermekekkel és fiatalokkal, valamint szüleikkel 
való foglalkozásban, valamint a roma közvetítőként alkalmazottakat, különösen az 
általános iskolában, mint egyik módját annak, hogy a roma gyermekek rendszeres 
iskolába járását előmozdítsák;

22. javasolja, hogy fogadjanak el különböző, az oktatásba történő integrációt célzó 
megközelítéseket mind a letelepedni kívánó roma családokból származó gyermekek 
részére – nyomon követve például a gyermekek rendszeres iskolába járását –, mind a 
nomád életmódjukat folytatni kívánó családokból származó gyermekek részére, például a 
roma táborokon belüli iskolai jelenlétet elősegítő intézkedések által;

23. hangsúlyozza a mobilitás, az egész életen át tartó tanulás, a szakképzési és a 
továbbképzési programok fontosságát a roma közösségekhez tartozó fiatalok és felnőttek 
társadalmi integrációjának biztosítása és a munkaerőpiacra való belépési lehetőségeik 
fokozása szempontjából;

24. úgy véli, hogy ki kell terjeszteni a munkahelyi továbbképzési rendszereket, hogy azok 
révén lehetővé váljék a szükséges képesítések és képességek megszerzésének nagyarányú 
biztosítása;

25. úgy véli, hogy össze kell hangolni a képzési kínálatot a munkaerő-piaci kereslettel, ezért a 
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várható munkaerő-kereslettel kapcsolatos középtávú nemzeti és regionális előrejelzések 
elkészítésére szólít fel;

26. felhívja a Bizottságot, hogy fejlesszen ki és működtessen az uniós intézmények, a 
tagállamok és a roma vezetők bevonásával közös nyomon követési rendszereket a 
tagállamokban megvalósított programok és projektek vonatkozásában;

27. a roma kultúrát az európai kulturális mozaik szerves részének tekinti; kiemeli, hogy a 
roma népesség és életvitelük megértésének kulcsfontosságú eszköze a többi európai lakos 
tájékozottságának növelése a roma örökségről, hagyományokról és nyelvről, valamint a 
kortárs roma kultúráról; határozottan támogatja kreatív tevékenységeik ösztönzését és 
megőrzését, mint a kultúrák közti párbeszéd kulcsfontosságú elemét;

28. véleménye szerint a romáknak törekedniük kellene arra, hogy megismerjék azoknak a 
népeknek szokásait és kultúráját, akikkel együtt élnek, ezáltal elősegítve saját 
integrálódásukat azokon a helyeken, ahol élnek;

29. úgy véli, hogy a romák és nem romák bevonásával tartott önkéntes és sporttevékenységek 
ösztönzése fontos a nagyobb mértékű társadalmi befogadás előmozdítása érdekében;

30. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a legjobb gyakorlatokat és pozitív modelleket, a 
már végrehajtott programokkal kapcsolatos tapasztalatokat és romák által indított 
kezdeményezéseket a nem roma közösségek romákról alkotott képének, illetve a romák e 
közösségeken belüli megítélésének javítása, valamint a roma közösségek uniós, tagállami 
és helyi programokban való aktív részvételének és e programokkal való kreatív 
együttműködésének erősítése érdekében;

31. felhív a roma lakosság foglalkoztatásának, oktatásának és kultúrájának előmozdítására 
jelenleg rendelkezésre álló európai alapok valamennyi kormányzati szinten történő jobb 
azonosítására és felhasználására;

32. javasolja, hogy a roma kisebbségre vonatkozó jövőbeli uniós szakpolitikák olyan, 
differenciált megközelítésen alapuljanak, amely figyelembe veszi a tagállamok 
sajátosságait és a bevont közösségek különleges természetét;

33. felhívja a figyelmet arra, hogy szigorúbban kell ellenőrizni az európai alapok romák 
integrációja céljából való felhasználását;

34. úgy véli, hogy hasznos volna, ha a romák integrációja terén jó eredményeket felmutató 
tagállamok és azok a tagállamok, amelyek ezt még mindig nem oldották meg, kicserélnék 
tapasztalataikat és helyes gyakorlataikat.
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