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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi romų vaikų neįtraukimas į švietimo sistemą daro neigiamą poveikį kitoms romų 
bendruomenės narių teisėms, ypač teisei į darbą, ir kadangi dėl šios priežasties didėja jų 
atskirtis, 

B. kadangi bendruomenėse, norinčiose išlaikyti savo klajoklišką gyvenimo būdą Europoje, 
yra didžiausias neraštingumo lygis ir kadangi dėl šios priežasties atsiranda kultūrinių 
kliūčių jų vaikų mokykliniam ugdymui,

C. kadangi reikia užtikrinti romų vaikų mokykliniam ugdymui būtinas materialines sąlygas ir 
kadangi šiuo tikslu reikia skirti mokyklų tarpininkus, 

1. pabrėžia, kad romų galimybė gauti kokybišką išsilavinimą ir profesinį mokymą, jų 
kultūros, vertybių ir kultūros paveldo pažinimas ir supratimas, jų įtraukimas į draugijas ir 
geresnis jų bendruomenės atstovavimas yra esminis holistinio požiūrio pagrindas siekiant 
įgyvendinti nacionalines ir Europos jų įtraukimo ir integravimo į visuomenę strategijas; 

2. pabrėžia, kad kokybiškas išsilavinimas ir mokymas daro įtaką žmogaus asmeniniam ir 
profesiniam gyvenimui ateityje ir kad dėl šios priežasties itin svarbu užtikrinti vienodą 
prieigą prie švietimo ir mokymo sistemų be jokios diskriminacijos ar segregacijos;

3. ragina valstybių narių švietimo ministerijas ir Komisiją numatyti naujoviškas ir lanksčias 
stipendijas talentų ugdymui ir padidinti esamų stipendijų ir programų finansavimą;

4. ragina Komisiją rinkti ir skleisti informaciją apie skirtingų valstybių narių patirtį ir 
veiksmus, ypač švietimo ir kultūros srityse; 

5. mano, jog geresnes perspektyvas romams, ypač turint mintyje jų prieigą prie darbo rinkos, 
galima užtikrinti didinant valstybių narių investicijas į švietimą ir mokymą ypatingą 
dėmesį skiriant naujosioms technologijoms ir internetui, regionų ir vietos lygmenimis 
vienijant tarptautinės mokslo bendruomenės, fondų ir nevyriausybinių organizacijų, 
dirbančių švietimo ir socialinės įtraukties srityse, remiamas priemones; 

6. mano, jog geresnę ateitį romams galima užtikrinti švietimo pagalba ir kad dėl šios 
priežasties itin svarbu investuoti į romų vaikų ir jaunuolių švietimą; pabrėžia, kad mokslas 
yra ne tik teisė, bet ir pareiga, ir reiškia savo pritarimą veiksmams, kuriais siekiama 
skatinti romų mokinių įtraukimą į mokyklas, be kita ko aktyviai įtraukiant ir jų šeimos 
narius;

7. mano, kad romų kultūros pažinimas visoje Europoje sudaro palankias sąlygas romams ir 
ne romams suprasti vieniems kitus ir skatina Europos kultūrų dialogą;

8. mano, kad būsimojoje romų mažumos strategijoje didelį dėmesį reikėtų skirti švietimui, 
kuris yra pagrindinė socialinės įtraukties skatinimo priemonė;
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9. Mano, kad reikėtų jauniems romams taikyti paramos priemones, pvz., stipendijas ir 
mentorių pagalbą, siekiant paskatinti juos ne tik gauti diplomus, bet ir siekti aukštojo 
mokslo ir tobulinti savo kvalifikaciją;

10. mano, jog reikėtų parengti naujovišką stipendijų programą, kuri užtikrintų patį 
kokybiškiausią romų mokinių mokymą siekiant išugdyti naują romų lyderių kartą;

11. mano, kad švietimo įstaigos, kurių neturtingi mokiniai įstoja į aukštesnio lygio mokslo 
įstaigas ar kurių mokinių, baigusių aukštojo mokslo įstaigas, procentas yra didesnis už 
vidurkį, turėtų būti apdovanojamos, ir ragina Komisiją šiuo tikslu rengti projektus;

12. pabrėžia, jog itin svarbu, kad valstybės narės skatintų romų integraciją į vietų ir šalių, 
kuriose jie gyvena, bendruomenes ir kultūrinį gyvenimą ir užtikrintų jų ilgalaikį 
dalyvavimą ir atstovavimą juose taip pat įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama 
skatinti profesinio švietimo ir mokymo ir mokymosi visą gyvenimą programas, skirtas 
romų bendruomenei, ir atsižvelgiant į įvairių romų grupių Europoje kultūros paveldą ir 
gyvenimo būdą; atkreipia dėmesį į tai, kad, pavyzdžiui, galima būtų pasiūlyti specialų 
mokymą mokyklų darbuotojams, skatinti įdarbinti romų tautybės mokytojus, stiprinti 
glaudų bendradarbiavimą su romų šeimomis ir organizacijomis ir teikti pagalbą po 
pamokų ir stipendijas; pažymi, kad šiame procese turėtų aktyviai dalyvauti valstybių narių 
vietos valdžios institucijos ir tai turėtų būti ženklas pelno nesiekiančiam sektoriui į savo 
veiklą įtraukti romų integravimo visuomenėje programas;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares kovoti su visų rūšių romų atskirtimi socialinio 
gyvenimo ir švietimo srityse ir remti visas investavimo į romų švietimą programas;

14. mano, jog vietos valdžios institucijos turi imtis atsakomybės ir rūpintis mokinių, palikusių 
mokyklą, reintegracija tol, kol jiems sukaks maksimalus privalomojo švietimo amžius; 
pažymi, kad šiuo tikslu švietimo įstaigos turi informuoti vietos valdžios institucijas apie 
mokyklą paliekančius mokinius;

15. ragina Komisiją remti tolesnes iniciatyvas, skirtas užtikrinti romų vaikams ir jaunuoliams 
ankstyvos vaikystės ugdymo galimybes ir globą;

16. mano, kad reikia steigti vaikų darželius ir (arba) kitokias ikimokyklinės priežiūros ir 
švietimo įstaigas bendruomenėse, kur jų nėra, ir plėsti juos ten, kur trūksta vietų;

17. ragina Komisiją remti iniciatyvas, kurios pasirodė esančios veiksmingos užkertant kelią 
bet kokiai segregacijai ir kurias įgyvendinant pirmenybė teikiama įtraukties projektams, 
kuriais siekiama švietimo sėkmės ir į kuriuos įtraukiamos romų šeimos;

18. reiškia savo susirūpinimą dideliu romų neraštingumo mastu ir mano, jog labai svarbu 
parengti ir plėtoti programas, kurios užtikrintų romų mergaitėms ir moterims kokybišką 
pradinį ir vidurinį ugdymą ir aukštojo mokslo studijas, įskaitant jų perėjimo iš pradinės 
mokyklos į vidurinę mokyklą palengvinimo strategijas, ir tuo pat metu skatintų romus ir 
ne romų tautybės asmenis suprasti romų kultūrą ir vertybes;

19. pabrėžia, kad maži mokyklą lankančiųjų, dideli mokyklos nelankančiųjų skaičiai ir prasti 
mokymosi rezultatai gali rodyti, jog moksleiviai ir tėvai ne visuomet žino apie 
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išsilavinimo svarbą; kiti aktualūs veiksniai gali būti šie: nepakankami ištekliai, sveikatos 
problemos, kokybiško švietimo vietoje ar prieinamo transporto į mokyklą nebuvimas, 
standartų neatitinkantys būstai ir drabužiai, dėl kurių neįmanoma lankyti mokyklos, 
neįtraukiantis klimatas mokykloje ir segreguotos mokyklos, tinkamai neparengiančios 
konkurencijai darbo rinkoje; taigi pabrėžia, kad svarbu imtis veiksmų, kuriais būtų 
siekiama skatinti romų moksleivius lankyti mokyklą, ir svarbu palaikyti nuolatinį dialogą 
švietimo klausimais su tų moksleivių šeimomis, romų bendruomene ir visomis 
suinteresuotosiomis šalimis;

20. pabrėžia, kad masinis ir profesionalų sportas gali atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant romų 
tautybės gyventojų įtrauktį;

21. pritaria, jog reikia skatinti mokytojų mokymo programas, kuriose ugdomi mokytojų 
gebėjimai dirbti su romų kilmės vaikais ir jaunuoliais, jų tėvais ir romų tarpininkais 
dirbančiais žmonėmis, ypač pradinėse mokyklose, taip siekiant skatinti romus lankyti 
mokyklą;

22. siūlo taikyti skirtingus požiūrius į švietimo integraciją vaikams iš romų šeimų, norinčių 
gyventi vienoje vietoje, pavyzdžiui, kontroliuojant, kaip vaikai lanko mokyklą, ir vaikams 
tų šeimų, kurios nori išlaikyti klajoklišką gyvenimo būdą, sudarant sąlygas lankyti 
mokyklą romų stovyklavietėse;

23. pabrėžia judumo, mokymosi visą gyvenimą, profesinio mokymo ir tęstinio mokymo 
programų svarbą siekiant užtikrinti romų bendruomenių jaunimo ir suaugusiųjų įtrauktį ir 
jų galimybes patekti į darbo rinką;

24. mano, jog reikia plėsti mokymo darbo vietoje sistemą, kad būtų sudarytos sąlygos įgyti 
daug būtinų įgūdžių ir gebėjimų;

25. mano, jog būtina mokymo pasiūlą suderinti su paklausa darbo rinkoje, todėl ragina 
parengti nacionalines ir regionų vidutinės trukmės darbo jėgos paklausos prognozes;

26. ragina Komisiją sukurti ir įgyvendinti bendras ES institucijų, valstybių narių ir romų 
bendruomenių lyderių sistemas, skirtas stebėti valstybėse narėse įgyvendinamas 
programas ir projektus;

27. romų kultūrą laiko neatskiriama Europos kultūros mozaikos dalimi; atkreipia dėmesį į tai, 
kad siekiant skatinti romų ir jų gyvenimo būdo supratimą svarbiausia priemonė yra 
europiečių informuotumo apie romų paveldą, tradicijas ir kalbą bei šiuolaikinę romų 
kultūrą didinimas, ir itin pritaria jų kūrybinės veiklos, kaip svarbios kultūrų dialogo dalies, 
skatinimui ir išsaugojimui;

28. mano, jog romai turėtų švietimo pagalba stengtis pažinti žmonių, su kuriais jie gyvena, 
papročius ir kultūrą, nes tokiu būdu bus palengvinta jų integracija jų gyvenamosiose 
vietovėse;

29. mano, kad romų ir ne romų tautybės žmonių savanoriškos ir sporto veiklos skatinimas yra 
svarbus užtikrinant didesnę socialinę įtrauktį;
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30. ragina Komisiją skatinti geriausiąją praktiką ir teigiamus modelius ir patirtį įgyvendinant 
programas, taip pat romų iniciatyvas, siekiant pagerinti požiūrį į romus ir jų įvaizdį ne 
romų bendruomenėse ir paskatinti romų bendruomenių aktyvų dalyvavimą ir kūrybingą 
bendradarbiavimą su ES, valstybėmis narėmis ir vietos programomis;

31. ragina visose valdymo lygmenyse geriau numatyti ir naudoti esamas ES lėšas, skirtas 
romų užimtumo, švietimo ir kultūros skatinimui;

32. rekomenduoja būsimą ES romų mažumos politiką grįsti diferencijuotu požiūriu 
atsižvelgiant į skirtingų valstybių narių ypatybes ir susijusių bendruomenių specifiką;

33. atkreipia dėmesį į tai, jog svarbu griežčiau tikrinti, kaip naudojamos romų įtraukčiai 
skirtos ES lėšos;

34. mano, jog būtų naudingas valstybių narių, pasiekusių gerų rezultatų romų įtraukties 
srityje, dalijimasis patirtimi ir gerąja praktika su tomis valstybėmis, kurios dar turi šią 
problemą.
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