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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā romu bērnu izslēgšana no izglītības sistēmas negatīvi ietekmē citas romu kopienas 
locekļu tiesības, jo īpaši tiesības uz darbu, un tā kā tas padziļina romu sociālo atstumtību; 

B. tā kā analfabētisms visvairāk skar kopienas, kuras vēlas Eiropā saglabāt tradicionālo 
nomadu dzīves veidu, un tā kā tādēļ šo kopienu bērnu izglītošanā pastāv kultūršķēršļi;

C. tā kā romu bērnu izglītošanai ir jānodrošina vajadzīgie materiālie apstākļi un tā kā šajā 
nolūkā ir jānorīko arī skolu vidutāji, 

1. uzsver, ka kvalitatīvas izglītības un profesionālās izglītības pieejamība romiem, viņu 
kultūras, vērtību un kultūras mantojuma popularizēšana un izpratne par to, viņu 
iesaistīšana asociācijās un viņu kopienas pilnvērtīgāka pārstāvība ir būtiski holistiskas 
pieejas elementi tādu valsts un Eiropas līmeņa stratēģiju īstenošanā, kas paredzētas romu 
integrācijai un iesaistei sabiedrībā; 

2. norāda, ka kvalitatīva izglītība un apmācība ietekmē indivīda turpmāko dzīvi gan 
personīgā, gan profesionālā aspektā un ka tādēļ ir būtiski nodrošināt, lai efektīvas 
izglītības un apmācības sistēmas būtu pieejamas visiem vienādi un bez jebkādas 
diskriminācijas vai segregācijas;

3. aicina valstu izglītības ministrijas, kā arī Komisiju iedibināt inovatīvas un elastīgas 
stipendijas talantu izkopšanai un palielināt atbalstu līdzšinējām stipendijām un 
programmām;

4. aicina Komisiju vākt un izplatīt informāciju par pieredzi un pasākumiem dažādās 
dalībvalstīs, jo īpaši tādās jomās kā izglītība un kultūra; 

5. uzskata, ka romu tautai, jo īpaši tādā aspektā kā romu piekļuve darba tirgum, var 
nodrošināt labākas izredzes, palielinot dalībvalstu ieguldījumu izglītībā un apmācībā, 
pievēršot īpašu uzmanību jaunajām tehnoloģijām un internetam, reģionālā un vietējā 
līmenī izmantojot pasākumus, kurus ir atzinušas starptautiskās zinātnes aprindas, fondi un 
NVO, kas darbojas izglītības un sociālās integrācijas jomā; 

6. uzskata, ka labāku nākotni romu tautai iespējams nodrošināt ar izglītības palīdzību un ka 
tādēļ būtiska nozīme ir ieguldījumam romu bērnu un jaunatnes izglītībā; uzsver, ka 
cilvēkiem ir ne vien tiesības uz izglītību, bet arī pienākums izglītoties, un pauž atbalstu 
pasākumiem, kuru mērķis ir nostiprināt romu skolēnu līdzdalību skolu dzīvē, tostarp ar 
ģimeņu aktīvas iesaistīšanas starpniecību;

7. uzskata, ka, visā Eiropā popularizējot zināšanas par romu kultūru, tiks atvieglota romu un 
citu tautu savstarpējā sapratne Eiropā un vienlaikus arī stiprināts Eiropas starpkultūru 
dialogs;

8. uzskata, ka romu mazākumtautībai paredzētajā turpmākajā stratēģijā galvenā uzmanība 
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jāpievērš izglītībai kā sociālās integrācijas veicināšanas pamatinstrumentam;

9. uzskata, ka ir jāiedibina romu jauniešiem paredzēti atbalsta mehānismi, piemēram, 
stipendijas un darbaudzināšanas pasākumi, lai viņus iedvesmotu ne vien iegūt diplomus, 
bet arī iesaistīties augstākajā izglītībā un paaugstināt kvalifikāciju;

10. uzskata, ka vajadzētu izstrādāt jauna veida stipendiju programmu, lai nodrošinātu romu 
studentiem augstas kvalitātes izglītību jaunas romu vadītāju paaudzes izglītošanā;

11. uzskata, ka mācību iestādes, kuru audzēkņi no mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām 
iestājas augstākā līmeņa mācību iestādēs vai kuru mācības beigušo audzēkņu procents ir 
augstāks par vidējo rādītāju, vajadzētu atalgot, un aicina Komisiju izstrādāt attiecīgus 
projektus;

12. uzsver, ka ir svarīgi romu apdzīvotajās vietās un valstīs dalībvalstis veicināt viņu 
integrāciju sabiedriskajā un kultūras dzīvē un nodrošināt romu ilglaicīgu līdzdalību un 
pārstāvību tajās, tostarp ar tādu pasākumu palīdzību, kuru mērķis ir veicināt profesionālās 
izglītības un apmācības un mūžizglītības programmu izmantošanu romu kopienas 
interesēs, ņemot vērā Eiropas romu dažādo grupu kultūras mantojumu un dzīvesveidu; 
norāda, ka, piemēram, varētu censties piedāvāt īpašu apmācību skolu darbiniekiem, 
veicināt romu tautības skolotāju pieņemšanu darbā, sekmēt ciešu sadarbību ar romu 
ģimenēm un organizācijām un nodrošināt pēcskolas atbalstu un stipendijas; norāda, ka 
šajā procesā aktīvi jāiesaista dalībvalstu pašvaldības un ka šim procesam vajadzētu 
pamudināt bezpeļņas sektoru savā darbībā iekļaut romu sabiedriskās integrācijas 
programmas;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis apkarot romu visa veida sociālo atstumtību un atstumtību 
no izglītības, kā arī atbalstīt visas programmas, kas dod ieguldījumu romu izglītībā;

14. uzskata, ka pašvaldībām jāuzņemas atbildība par to skolēnu reintegrāciju, kuri pamet 
skolu sistēmu, pirms sasniegts vecums, kurā izglītība vairs nav obligāta; norāda, ka šajā 
nolūkā izglītības iestādēm jāinformē pašvaldības par skolu pametējiem;

15. aicina Komisiju atbalstīt turpmākas iniciatīvas, kas izstrādātas, lai romu bērniem un 
jauniešiem izglītības iespējas un aprūpi sagādātu agrā bērnībā;

16. uzskata, ka kopienās, kur nav bērnudārzu un/vai alternatīvu pirmsskolas aprūpes un 
izglītības iespēju, tādas ir jāizveido un vietu trūkuma gadījumā jāpalielina to skaits;

17. aicina Komisiju atbalstīt iniciatīvas, kas izrādījušās veiksmīgas jebkāda veida segregācijas 
novēršanā, par prioritāti izvirzot integrācijas projektus, kuri veicina panākumus izglītības 
jomā un kuros ir iesaistītas romu ģimenes;

18. pauž bažas par augsto analfabētisma līmeni romu tautā un uzskata, ka ir būtiski izstrādāt 
un pilnveidot programmas, kas nodrošina kvalitatīvu pamatizglītību, vidējo izglītību un 
augstāko izglītību romu meitenēm un sievietēm, tostarp stratēģijas, kas viņām atvieglotu 
pāreju no pamatskolas uz vidusskolu, un procesa gaitā gan romu, gan pārējo iedzīvotāju 
vidū veicinātu labāku izpratni par romu kultūras mantojumu, vēsturi un vērtībām;
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19. uzsver, ka zema skolu apmeklētība, liels kavējumu skaits un zems akadēmisko 
sasniegumu līmenis, iespējams, liecina, ka skolēni un vecāki ne vienmēr apzinās skolas 
nozīmi; citu būtisku faktoru vidū var būt resursu nepietiekamība, veselības problēmas, 
kvalitatīvas izglītības nepieejamība attiecīgajā vietā vai skolas transporta nepieejamība, 
nepiemēroti mājokļi un apģērbs, kā dēļ nav iespējams apmeklēt skolu, skolas režīms, kas 
neveicina integrāciju, un segregētas skolas, kas nenodrošina pietiekamu sagatavotību 
attiecībā uz konkurētspēju darba tirgū; tādēļ uzsver, cik svarīga ir rīcība, kuras mērķis ir 
sekmēt, ka romu skolēni apmeklē skolas, un cik svarīgs ir nepārtraukts, regulārs dialogs 
par izglītības jautājumiem ar šo skolēnu ģimenēm, romu kopienu un visām ieinteresētajām 
personām;

20. uzsver, ka tautas sportam un uz rezultātiem orientētam sportam varētu būt svarīga nozīme 
romu tautības iedzīvotāju integrācijas nodrošināšanā;

21. atbalsta, ka tiek veicinātas pedagogu sagatavošanas programmas, kas nostiprina skolotāju 
spēju strādāt ar romu izcelsmes bērniem un jauniešiem, kā arī ar viņu vecākiem un 
personām, kas jo īpaši pamatskolās ir nodarbināti kā „romu vidutāji”, lai sekmētu, ka 
romu bērni regulāri apmeklē skolu;

22. ierosina izglītības integrācijā pielāgot atšķirīgas pieejas gan tiem romu ģimeņu bērniem, 
kuri vēlas apmesties noteiktā vietā (piemēram, uzraugot, vai bērni regulāri apmeklē 
skolu), gan tiem, kuri vēlas turpināt nomadisku dzīvesveidu (piemēram, romu nometnēs 
īstenojot pasākumus, kas atvieglo skolas apmeklēšanu);

23. uzsver, ka liela nozīme ir mobilitātei, mūžizglītībai, profesionālās apmācības un 
tālākapmācības programmām, kuru mērķis ir nodrošināt romu jauniešu un pieaugušo romu 
integrāciju un pilnveidot viņu dalības potenciālu darba tirgū;

24. uzskata, ka apmācību sistēma darbavietās ir jāpaplašina un tajā jānodrošina plašas iespējas 
apgūt vajadzīgās prasmes un spējas;

25. uzskata, ka apmācību piedāvājums jāsaskaņo ar darba tirgus pieprasījumu, un tādēļ prasa 
izstrādāt valsts un reģionu līmeņa vidēja termiņa prognozes par gaidāmo pieprasījumu pēc 
darbaspēka;

26. aicina Komisiju attiecībā uz dalībvalstīs īstenotajām programmām un projektiem izstrādāt 
un īstenot kopīgas uzraudzības sistēmas, kurās būtu iesaistītas ES iestādes, dalībvalstis un 
romu kopienas;

27. uzskata romu kultūru par Eiropas kultūras mozaīkas neatņemamu daļu; norāda, ka svarīgs 
līdzeklis, kā izprast romu tautu un tās dzīves veidu, ir vairot pārējo eiropiešu informētību 
par romu kultūras mantojumu, tradīcijām un valodu, kā arī par mūsdienu romu kultūru; 
pauž stingru atbalstu romu radošās darbības veicināšanai un saglabāšanai kā starpkultūru 
dialoga būtiskai sastāvdaļai;

28. uzskata, ka romiem vajadzētu censties apgūt zināšanas par to tautu paražām un kultūru, 
kuru vidū viņi dzīvo, tādējādi atvieglojot sev kvalitatīvāku integrāciju dzīves vietās;

29. uzskata, ka brīvprātīgā darba un sporta pasākumu popularizēšanai, iesaistot gan romu, gan 
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citu tautību iedzīvotājus, ir svarīga nozīme dziļākas integrācijas sekmēšanā;

30. aicina Komisiju, lai uzlabotu iespaidu par romu tautu un tās tēlu citu kopienu skatījumā, 
kā arī, lai palielinātu romu kopienu aktīvu līdzdalību ES, dalībvalstu un vietēja līmeņa 
programmās un lai sekmētu romu kopienu sadarbību ar tām, veicināt jau īstenotajās 
programmās un romu pašiniciatīvās apgūto labo praksi, pozitīvos modeļus un pieredzi;

31. aicina visos pārvaldes līmeņos labāk apzināt un izmantot romu tautu nodarbinātības, 
izglītības un kultūras sekmēšanai jau pieejamos ES līdzekļus;

32. iesaka ES turpmāko politiku attiecībā uz romu minoritāti balstīt uz diferencētu pieeju, kas 
būtu pielāgota dažādo dalībvalstu specifikai un iesaistīto kopienu īpatnībām;

33. vērš uzmanību uz to, ka svarīga nozīme ir stingrākiem kontroles pasākumiem attiecībā uz 
Eiropas līdzekļu izmantojumu romu integrēšanai;

34. uzskata, ka noderīga būtu pieredzes un labas prakses apmaiņa starp tām dalībvalstīm, 
kuras ir sasniegušas labus rezultātus romu integrācijā, un tām dalībvalstīm, kurām šis 
jautājums vēl jārisina.
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