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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-esklużjoni tat-tfal Roma mis-sistema tal-edukazzjoni għandha konsegwenzi 
negattivi fuq id-drittijiet l-oħra tar-Roma, partikolarment id-dritt għax-xogħol u dan 
jaggrava l-l-emarġinazzjoni tagħhom, 

B.  billi l-popolazzjonijiet li jixtiequ jżommu t-tradizzjoni tagħhom ta' nomadiżmu ġewwa l-
Ewropa huma dawk l-aktar milquta mill-illitteriżmu u billi jeżistu għalhekk ostakli 
kulturali fil-konfront tal-iskolarizzazzjoni tat-tfal,

C. billi jeħtieġ li lit-tfal Roma jiġuhom garantiti l-kundizzjonijiet materjali meħtieġa għall-
iskolarizzazzjoni tagħhom, speċjalment bil-ħatra ta' medjaturi skolastiċi, 

1. Jisħaq li l-aċċess tal-poplu Roma għal edukazzjoni u għal taħriġ professjonali ta' kwalità, 
il-kondiviżjoni u l-fehim tal-kultura u tal-valuri tagħhom u tal-wirt kulturali tagħhom, il-
parteċipazzjoni tagħhom fl-assoċjazzjonijiet u r-rappreżentanza aħjar għall-komunità 
tagħhom huma elementi essenzjali ta' approċċ olistiku għall-implimentazzjoni tal-
istrateġiji kemm nazzjonali kif ukoll Ewropej għall-inklużjoni u l-parteċipazzjoni tagħhom 
fis-soċjetà; 

2. Jenfasizza li l-edukazzjoni u t-taħriġ ta' kwalità jinfluwenzaw il-ħajja personali u 
professjonali tal-futur ta' individwu, u għaldaqstant huwa essenzjali li jiġi garantit aċċess 
ekwu għal sistemi effikaċi tal-edukazzjoni u taħriġ, mingħajr ebda diskriminazzjoni jew 
segregazzjoni ta' kwalunkwe tip;

3. Jistieden lill-ministeri nazzjonali tal-edukazzjoni u lill-Kummissjoni jistabbilixxu boroż ta' 
studju innovattivi u flessibbli biex jikkultivaw it-talenti u biex jiżdied is-sostenn għall-
għotjiet u għall-programmi attwali;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiġbor u xxerred l-informazzjoni dwar l-esperjenza miksuba u 
l-azzjoni meħuda fid-diversi Stati Membri, partikolarment fil-qasam edukattiv u kulturali; 

5. Jemmen li prospettivi aħjar għall-popolazzjoni Roma, partikolarment fid-dawl tal-aċċess 
tagħhom għas-suq tax-xogħol, jistgħu jkunu garantiti permezz ta' żieda fl-investiment 
min-naħa tal-Istati Membri fil-qasam tal-edukazzjoni u taħriġ, b'attenzjoni partikolari fuq 
it-teknoloġiji l-ġodda u l-internet, bl-inklużjoni ta' miżuri approvati mill-komunità 
xjentifika internazzjonali, fondazzjonijiet u NGOs li jaħdmu fil-qasam tal-edukazzjoni u 
tal-inklużjoni soċjali f'livell reġjonali u lokali; 

6. Jemmen li futur aħjar għall-poplu Roma jista' jiġi żgurat permezz tal-edukazzjoni, u li l-
investiment fl-edukazzjoni tat-tfal u ż-żgħażagħ Roma għalhekk huwa essenzjali; 
jenfasizza li l-iskolarizzazzjoni hija dritt iżda anki dmir u jippromwovi attivitajiet għat-
tisħiħ tal-parteċipazzjoni tal-istudenti Roma fl-iskola permezz ukoll tal-involviment attiv 
tal-familji;
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7. Jemmen li l-promozzjoni tal-għarfien tal-kultura Roma madwar l-Ewropa se taġevola l-
fehim reċiproku bejn l-poplu Roma u dak li mhuwiex Roma fl-Ewropa filwaqt li jagħti 
spinta lid-djalogu interkulturali Ewropew;

8. Huwa tal-fehma li l-istrateġija tal-futur għall-minoranza Roma għandha tikkonċentra fuq 
l-edukazzjoni, bħala l-istrument ewlieni għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali;

9. Jemmen li għandhom jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta' sostenn, bħal boroż ta' studju u 
arranġamenti ta' tutoraġġ għaż-żgħażagħ Roma bil-għan li dawn jixprunawhom mhux biss 
biex jiksbu diplomi, iżda wkoll biex jinkitbu f'korsijiet tal-edukazzjoni ogħla u jtejbu l-
kwalifiki tagħhom;

10. Huwa tal-fehma li għandu jiġi żviluppat tip ġdid ta' programm ta' boroż ta' studju biex 
jiggarantixxi l-ogħla kwalità ta' istruzzjoni għall-istudenti Roma bil-għan li jeduka 
ġenerazzjoni ġdida ta' mexxejja Roma;

11. Jemmen li l-istituti skolastiċi li l-istudenti żvantaġġati tagħhom jottjenu postjiet f'istituti ta' 
livell ogħla, jew b'perċentwal ta' studenti lawrjati tkun ogħla mill-medja, għandhom ikunu 
ppremjati, u jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa proġetti f'dan il-qasam;

12. Jisħaq fuq il-fatt li huwa kruċjali li l-Istati Membri jippromwovu l-integrazzjoni tar-Roma 
fil-ħajja assoċjattiva u kulturali tal-postijiet u tal-pajjiżi fejn jgħixu, u jiżguraw il-
parteċipazzjoni u r-rappreżentanza fit-tul tagħhom fihom, inkluż permezz ta' miżuri intiżi 
li jippromwovu l-edukazzjoni u t-taħriġ professjonali (VET) u l-programmi ta' tagħlim tul 
il-ħajja mmirati għall-komunità Roma, filwaqt li jitqiesu l-wirt kulturali u l-istil ta' ħajja 
tal-varji gruppi Roma fl-Ewropa; jiġbed l-attenzjoni, pereżempju, għall-fatt li jistgħu jsiru 
sforzi biex jiġi offrut taħriġ speċjali għall-persunal tal-iskejjel, promoss l-impjegar ta' 
għalliema Roma, tissaħħaħ il-kollaborazzjoni mill-qrib mal-familji u l-għaqdiet Roma, u 
jipprovdu appoġġ wara l-ħin tal-iskola u boroż ta' studju; josserva li dan il-proċess għandu 
jinvolvi b'mod attiv lill-awtoritajiet lokali fl-Istati Membri u jagħti sinjal lis-settur non-
profit biex l-attivatajiet tiegħu jinkludu programmi intiżi għall-integrazzjoni fis-soċjetà 
tal-poplu Roma;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiġġieldu kontra kull forma ta' esklużjoni 
soċjali u edukattiva fir-rigward tar-Roma u jħeġġu l-azzjonijiet pedagoġiċi kollha li 
jinvestu fl-iskolarizzazzjoni tar-Roma;

14. Jemmen li l-gvernijiet lokali għandhom jieħdu r-responsabilità għall-integrazzjoni mill-
ġdid tal-istudenti  li jabbandunaw is-sistema skolastika qabel ma jilħqu l-età li fiha l-
edukazzjoni ma tibqax obbligatorja; josserva, għal dan il-għan, li l-istituti skolastiċi 
għandhom jagħtu lill-gvernijiet lokali informazzjoni dwar l-istudenti li jabbandunaw l-
iskola;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa inizjattivi ulterjuri maħsuba sabiex jipprovdu 
opportunitajiet ta' edukazzjoni u assistenza minn mindu t-tfal ikunu żgħar ħafna għat-tfal u 
ż-żgħażagħ Roma;

16. Jemmen li l-kindergartens u/jew forom alternattivi ta' assistenza preskolastika u 
edukazzjoni għandhom ikunu stabbiliti f'komunitajiet fejn dawn ma jeżistux, u mkabbra 



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

MT

fejn hemm nuqqas ta' postijiet;

17. Jistieden lill-Kummissjoni ssostni dawk l-inizjattivi li wrew ruħhom effikaċi fil-
prevenzjoni ta' kull forma ta' segregazzjoni u li jipprijoritizzaw proġetti inklużivi li 
jippromwovu suċċess edukattiv li jinvolvu l-parteċipazzjoni tal-familji Roma;

18. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-rata għolja ta' illitteriżmu fost il-persuni Roma u jqis li hu 
essenzjali li l-programmi jkunu mfassla u żviluppati b'mod li jiżgura edukazzjoni 
primarja, sekondarja u terzjarja ta' kwalità għall-bniet u n-nisa Roma, fosthom strateġiji 
biex jaġevolaw it-tranżizzjoni tagħhom mill-iskola primarja għal dik sekondarja u 
jippromwovu, matul il-proċess kollu kemm hu, fehim aħjar tal-wirt kulturali, l-istorja u l-
valuri Roma kemm fost ir-Roma kif ukoll fost dawk li mhumiex Roma;

19. Jenfasizza li l-attendenza baxxa, ir-rati għolja ta' assenteiżmu fl-iskejjel u riżultati 
edukattivi baxxi jistgħu jindikaw li l-istudenti u l-ġenituri mhumiex konxji tal-importanza 
tal-edukazzjoni; fatturi rilevanti oħra jistgħu jinkludu riżorsi insuffiċjenti, problemi ta' 
saħħa, nuqqas ta' edukazzjoni ta' kwalità fil-post jew nuqqas ta' trasport aċċessibbli lejn l-
iskola, alloġġi u lbies ta' kwalità inferjuri li jagħmlu l-attendenza fl-iskola impossibbli, 
ambjent skolastiku mhux inklużiv u skejjel segregati li jonqsu milli jagħtu preparazzjoni 
adegwata fid-dawl tal-kompetittività fis-suq tal-impjiegi; jenfasizza, għalhekk, l-
importanza ta' azzjoni mmirata lejn il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni fl-iskola min-naħa 
tal-istudenti Roma u tad-djalogu kontinwu u regolari dwar kwistjonijiet edukattivi ma' 
dawk il-familji tal-istudenti, il-komunità Roma u l-partijiet interessati kollha;

20. Jenfasizza r-rwol vitali li l-isports tal-massa u ta' dawk ta' kompetizzjoni jistgħu jiżvolġu 
fil-proċess ta' garanzija ta' inklużjoni tal-popolazzjoni ta' etnija Roma;

21. Jappoġġa l-promozzjoni ta' programmi ta' taħriġ għall-għalliema li jżidu l-kapaċità tal-
għalliema li jirrelataw mat-tfal u maż-żgħażagħ ta' oriġini Roma, kif ukoll mal-ġenituri 
tagħhom u mal-persuni impjegati bħala medjaturi Roma, partikolarment fi skejjel primarji, 
bħala mod kif tiġi promossa l-attendenza regolari fl-iskola min-naħa tar-Roma;

22. Jissuġġerixxi li approċċ differenti għall-integrazzjoni edukattiva jiġi adattat kemm għat-
tfal minn familji Roma li jixtiequ jisistemaw ruħhom f'post wieħed – pereżempju permezz 
ta' monitoraġġ tal-attendenza regoli tat-tfal fl-iskola – kif ukoll lil dawk minn familji li 
jixtiequ jkomplu bl-istil ta' ħajja nomada tagħhom – pereżempju permezz ta' miżuri li 
jiffaċilitaw l-attendenza fl-iskola ġewwa l-kampijiet tar-Roma;

23. Jisħaq fuq l-importanza tal-programmi ta' mobilità, ta' tagħlim tul il-ħajja, ta' taħriġ 
professjonali u ta' taħriġ kontinwu biex tiġi żgurata l-inklużjoni u jissaħħaħ l-adattament 
għas-suq tax-xogħol taż-żgħażagħ u tal-adulti li ġejjin mill-komunitajiet Roma;

24. Jemmen li s-sistema ta' taħriġ fil-postijiet tax-xogħol għandha tespandi biex tippermetti l-
ksib tal-kompetenzi u tal-kapaċitajiet neċessarji fuq skala kbira;

25. Jemmen li hija neċessarja l-armonizzazzjoni tal-offerta ta' taħriġ mad-domanda tas-suq 
tax-xogħol, u jappella għaldaqstant għal previżjonijiet nazzjonali u reġjonali għat-terminu 
ta' żmien medju dwar id-domanda mistennija ta' xogħol;
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26. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa u timplimenta sistemi ta' monitoraġġ konġunt li 
jinvolvu lill-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri u l-mexxejja tal-komunità Roma fir-
rigward tal-programmi u l-proġetti mqiegħda fil-prattika fi ħdan l-Istati Membri;

27. Iqis li l-kultura tar-Roma hija parti integrali mill-mużajk kulturali tal-Ewropa; jirrimarka li 
mezz ewlieni għal fehim tal-poplu Roma u l-istil ta' ħajja tiegħu hija ż-żieda tal-għarfien 
min-naħa ta' Ewropej oħra tal-wirt, it-tradizzjonijiet u l-lingwa tar-Roma, u tal-kultura 
kontemporanja Roma; isostni bil-qawwa l-promozzjoni u l-konservazzjoni tal-attivitajiet 
kreattivi tagħhom bħala komponent essenzjali tad-djalogu interkulturali;

28. Iqis li l-poplu Roma għandu jagħmel sforz edukattiv biex ikun jaf id-drawwiet u l-kultura 
tal-popli fejn jgħix u b'hekk jiffaċilita integrazzjoni aħjar fl-ambjent fejn jgħix;

29. Jemmen li l-promozzjoni tal-attivitajiet ta' volontarjat u l-isport li jinvolvu lir-Roma u lil 
dawk li mhumiex Roma hija importanti biex trawwem aktar inklużjoni soċjali;

30. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-aħjar prattiki kif ukoll mudelli u esperjenzi 
pożittivi li jinbtu minn programmi implimentati u inizjattivi meħuda mir-Roma stess, bil-
għan li titjieb il-perċezzjoni u d-dehra tar-Roma fi ħdan il-komunitajiet li mhumiex Roma 
u jingħata spinta lill-parteċipazzjoni attiva mill-komunitajiet Roma u lill-kollaborazzjoni 
kreattiva bejn dawk il-komunitajiet u l-UE, l-Istati Membri u programmi lokali;

31. Jappella għal identifikazzjoni u użu aħjar, fil-livell kollha ta' gvern, tal-fondi tal-UE diġà 
eżistenti għall-impjiegi, l-edukazzjoni u l-promozzjoni tal-kultura tal-popli Roma;

32. Jirrakkomanda li l-politiki tal-UE futuri għall-minoranza Roma għandhom ikunu bbażati 
fuq approċċ differenzjat, adattat għall-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi Stati Membri u n-
natura partikolari tal-komunitajiet involuti;

33. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza li l-użu ta' finanzjamenti tal-UE għall-inklużjoni tar-
Roma jiġi sottopost għal kontrolli aktar rigorużi;

34. Jemmen li jkunu siewja l-iskambji ta' esperjenzi u ta' prattiki tajba bejn l-Istati Membri li 
laħqu riżultati tajbin fil-qasam tal-inklużjoni tar-Roma u dak li għadhom iħabbtu wiċċhom 
ma' din il-problema.



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

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni 25.1.2011

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

30
0
2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar 
Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Mary 
Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten 
Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, 
Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje 
Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Emil Stoyanov, 
Hannu Takkula, László Tőkés, Corneliu Vadim Tudor, Gianni Vattimo, 
Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios 
Papanikolaou, Hella Ranner, Mitro Repo, Olga Sehnalová, Rui Tavares


