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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że wyłączenie dzieci romskich z systemu edukacyjnego negatywnie 
wpływa na inne prawa Romów, w szczególności na prawo do pracy, co dodatkowo 
zwiększa ich marginalizację; 

B. mając na uwadze, że wśród społeczności pragnących zachować tradycję wędrownego
trybu życia na terenie Europy zjawisko analfabetyzmu jest najbardziej rozpowszechnione 
i że edukacja dzieci napotyka zatem na bariery kulturowe;

C. mając na uwadze konieczność zapewnienia dzieciom romskim warunków materialnych 
niezbędnych do nauki szkolnej, szczególnie poprzez ustanowienie mediatorów szkolnych; 

1. podkreśla, że dostęp społeczności Romów do edukacji i kształcenia zawodowego 
wysokiej jakości, współuczestnictwo w ich kulturze i jej zrozumienie, a także zrozumienie 
ich wartości i dziedzictwa kulturowego oraz udział Romów w stowarzyszeniach i ich 
lepsza reprezentacja są niezbędnymi elementami kompleksowego podejścia do realizacji 
strategii zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, mających na celu włączenie 
Romów w życie społeczne i ich uczestnictwo w nim; 

2. podkreśla, że edukacja i kształcenie zawodowe wysokiej jakości mają wpływ na przyszłe 
życie każdego człowieka, zarówno z punktu widzenia osobistego i zawodowego, a zatem 
konieczne jest zagwarantowanie wszystkim, bez jakiejkolwiek dyskryminacji lub 
segregacji, jednakowych warunków dostępu do edukacji i kształcenia;

3. wzywa ministerstwa edukacji państw członkowskich oraz Komisję do ustanowienia 
innowacyjnych stypendiów opierających się na elastycznych zasadach, na rzecz 
wspierania osób utalentowanych, oraz do intensywniejszego wspierania istniejących 
stypendiów i programów;

4. wzywa Komisję do gromadzenia i upowszechniania wszelkich doświadczeń i działań 
podejmowanych w różnych państwach członkowskich, szczególnie w dziedzinie oświaty i 
kultury; 

5. uważa, że lepsza przyszłość ludności romskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o ich dostęp do 
rynku pracy, może zostać zagwarantowana dzięki większym inwestycjom państw 
członkowskich w kształcenie i szkolenia, ze szczególnym naciskiem na nowe technologie 
i Internet, stosując metody uznane przez międzynarodowe środowisko naukowe, fundacje 
i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie edukacji i integracji społecznej na 
szczeblu lokalnym i regionalnym; 

6. uważa, że Romom można zapewnić lepszą przyszłość dzięki edukacji oraz że 
inwestowanie w edukację dzieci i młodzieży romskiej jest w związku z tym kluczowe; 
podkreśla, że nauka szkolna jest prawem, ale także obowiązkiem, i wyraża poparcie dla 
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działań mających na celu zwiększenie uczęszczania uczniów romskich do szkół, również 
za pomocą aktywnego zaangażowania ich rodzin;

7. uważa, że upowszechnianie w Europie wiedzy na temat kultury romskiej ułatwi kulturowe 
porozumienie między Romami a resztą społeczeństwa w Europie, a jednocześnie 
zintensyfikuje europejski dialog międzykulturowy;

8. uważa, że przyszła strategia na rzecz mniejszości romskiej winna koncentrować się na 
edukacji jako podstawowym narzędziu promowania integracji społecznej;

9. uważa, że dla młodych Romów należy ustanowić mechanizmy wspierające w postaci 
programów stypendialnych i mentorskich, tak by zachęcić ich nie tylko do uzyskiwania 
dyplomów, lecz również do zapisywania się na studia wyższe i do podnoszenia 
kwalifikacji;

10. uważa, że należy stworzyć nowy rodzaj programu stypendialnego, by zapewnić studentom 
romskim kształcenie najwyższej jakości, co pozwoli wykształcić nowe pokolenie 
romskich liderów;

11. uważa, że należy nagradzać instytucje edukacyjne, których studenci znajdujący się w 
niekorzystnej sytuacji dostają się na kolejny poziom edukacji lub w których odsetek 
absolwentów jest wyższy od przeciętnego, i wzywa Komisję do opracowania projektów w 
tym obszarze;

12. podkreśla, że szczególnie ważne jest, aby państwa członkowskie promowały udział 
Romów w życiu społecznym i kulturalnym miejsc i krajów, w których żyją, i zadbały o 
ich pełny udział i przedstawicielstwo w okresie długoterminowym, w tym za 
pośrednictwem działań mających na celu promowanie kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz programów kształcenia ustawicznego skierowanych do społeczności 
romskiej, mając na uwadze dziedzictwo kulturowe i sposób życia różnych grup romskich 
w Europie; podkreśla, że można na przykład podjąć starania, aby zaoferować specjalne 
szkolenia dla personelu pedagogicznego, promować zatrudnianie romskich nauczycieli, 
wspierać bliską współpracy z rodzinami i organizacjami romskimi i zapewniać 
pomocnicze zajęcia polekcyjne i stypendia; uważa, że w proces ten należy aktywnie 
zaangażować samorządy lokalne państw członkowskich, a sektorowi nienastawionemu na 
zysk wysłać sygnał, aby do swej działalności włączył również programy integracji 
społecznej wspólnoty romskiej;

13. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do walki z wszelkimi formami wykluczenia 
społecznego i edukacyjnego w stosunku do Romów oraz do wspierania wszelkich 
programów, mających na celu inwestowanie w naukę szkolną Romów;

14. uważa, że administracja lokalna winna wziąć odpowiedzialność za ponowną integrację 
uczniów, którzy nie ukończyli szkoły, zanim przekroczą wiek, w którym obowiązek 
szkolny przestaje obowiązywać; stwierdza, że w tym celu instytucje edukacyjne muszą 
powiadamiać administrację lokalną o osobach, które nie ukończyły kształcenia;

15. wzywa Komisję do wsparcia dalszych inicjatyw zaprojektowanych w celu zapewnienia 
wczesnoszkolnej edukacji i opieki nad dziećmi i młodzieżą romską;
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16. uważa, że w społecznościach, gdzie takie formy kształcenia nie istnieją, należy otwierać 
przedszkola czy alternatywne formy opieki i edukacji przedszkolnej oraz rozszerzać ich 
ofertę, tam gdzie liczba miejsc nie jest wystarczająca;

17. zwraca się do Komisji o wspieranie takich inicjatyw, które okazały się skuteczne w 
zapobieganiu wszelkim formom segregacji i które traktują priorytetowo projekty 
integracyjne wspierające skuteczną edukację oraz przewidujące udział rodzin romskich;

18. wyraża zaniepokojenie wysokim poziomem analfabetyzmu wśród Romów oraz uznaje za 
kluczowe zaplanowanie i opracowanie programów, które zapewnią romskim dziewczętom 
i kobietom wysokiej jakości edukację podstawową, średnią i wyższą, w tym strategii 
ułatwiających przejście ze szkoły podstawowej do średniej, a także wspieranie w całym 
procesie edukacyjnym głębszego zrozumienia romskiego dziedzictwa kulturowego, 
romskiej historii i wartości zarówno wśród Romów, jak i osób nienależących do tej 
społeczności;

19. podkreśla, że niska frekwencja i wysoka absencja w szkole oraz słabe wyniki mogą 
wskazywać na fakt, że uczniowie i rodzice nie zawsze są świadomi roli szkoły; wśród 
innych istotnych przyczyn mogą się znaleźć: brak środków, problemy zdrowotne, brak 
kształcenia dobrej jakości na miejscu lub transportu do szkoły, gorsze niż przeciętne 
warunki mieszkaniowe i ubrania, co uniemożliwia uczęszczanie do szkoły, brak 
integracyjnej atmosfery w szkole i segregacja w szkołach, co uniemożliwia właściwe 
przygotowanie się do wejścia na konkurencyjny rynek pracy; w związku z tym podkreśla 
rolę działań ukierunkowanych na wspieranie uczęszczania do szkoły przez uczniów 
romskich oraz stałego i regularnego dialogu na temat edukacji z rodzinami tych uczniów, 
społecznością romską i wszystkimi interesariuszami;

20. podkreśla istotne znaczenie sportów, uprawianych zarówno amatorsko, jak i zawodowo, w 
procesie integracji społeczności pochodzenia romskiego;

21. popiera promowanie programów szkoleniowych dla nauczycieli, które zwiększają ich 
umiejętność radzenia sobie z dziećmi i młodzieżą pochodzenia romskiego oraz także z ich 
rodzicami i osobami pełniącymi funkcję romskich mediatorów, szczególnie w szkołach 
podstawowych, jako sposobu zachęcania do regularnego uczęszczania dzieci romskich do 
szkół;

22. sugeruje, aby różne podejścia do integracji edukacyjnej były przystosowane zarówno do 
dzieci z rodzin romskich pragnących osiedlić się w jednym miejscu – na przykład dzięki 
monitorowaniu regularnego uczęszczania tych dzieci do szkoły –  jak i do dzieci z rodzin 
pragnących kontynuować wędrowny tryb życia – na przykład za pomocą działań 
ułatwiających uczęszczanie do szkoły wewnątrz romskich obozowisk;

23. podkreśla znaczenie programów mobilności, edukacji przez całe życie, kształcenia 
zawodowego i kształcenia ustawicznego dla zagwarantowania włączenia i adaptacji do 
rynku pracy młodzieży i dorosłych pochodzących ze społeczności romskich dzięki 
zwiększaniu ich potencjału;

24. wyraża przekonanie, że system szkoleń w miejscu pracy należy rozszerzyć, tak by 
umożliwić nabywanie odpowiednich umiejętności i kompetencji na szeroką skalę;
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25. uważa dopasowywanie oferowanych szkoleń do potrzeb rynku pracy za konieczne i w 
związku z tym wzywa do sporządzenia średnioterminowych prognoz krajowych i 
regionalnych w zakresie przyszłych wymagań rynku pracy;

26. wzywa Komisję do tworzenia i wdrażania wspólnych systemów monitorowania przez 
instytucje UE, państwa członkowskie i liderów społeczności romskiej programów i 
projektów realizowanych na terytorium państw członkowskich;

27. postrzega kulturę Romów jako integralną część europejskiej mozaiki kulturowej; 
podkreśla, że najlepszym sposobem zrozumienia ludności romskiej i jej sposobu życia jest 
zwiększenie wśród Europejczyków wiedzy na temat ich dziedzictwa, tradycji i języka, a 
także współczesnej kultury romskiej. stanowczo popiera promowanie i zachowanie 
podejmowanych przez Romów działań twórczych jako niezbędnego elementu dialogu 
międzykulturowego;

28. uważa, że społeczność romska musi podjąć starania edukacyjne w celu poznania 
zwyczajów i kultury społeczności, wśród której żyje, aby zapewnić w ten sposób lepszą 
integrację;

29. uważa, że promowanie wolontariatu i zajęć sportowych z udziałem zarówno Romów, jak i 
uczestników nieromskich, jest ważnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie 
włączenia społecznego;

30. wzywa Komisję do promowania najlepszych sposobów postępowania i pozytywnych 
modeli oraz doświadczeń zdobytych w ramach wdrażanych programów oraz inicjatyw 
samych Romów, by poprawić postrzeganie i wizerunek Romów w społeczności 
nieromskiej oraz by zwiększyć aktywny udział społeczności romskiej i kreatywną 
współpracę tej społeczności z UE, państwami członkowskimi i lokalnymi programami;

31. wzywa do lepszej identyfikacji i lepszego wykorzystania na wszystkich szczeblach 
zarządzania już istniejących funduszy UE na zatrudnienie, edukację i promocję kultury 
romskiej;

32. zaleca, by przyszłe strategie UE na rzecz mniejszości romskiej opierały się na 
zróżnicowanym podejściu, zależnie od konkretnych uwarunkowań poszczególnych 
państw członkowskich i charakterystyki danych społeczności;

33. zwraca uwagę na znaczenie prowadzenia ściślejszych kontroli wykorzystania 
finansowania UE przeznaczonego na integrację Romów;

34. uważa za przydatną wymianę doświadczeń i najlepszych rozwiązań między państwami 
członkowskimi, które osiągnęły dobre wyniki w dziedzinie integracji Romów, a 
państwami wciąż borykającymi się z problemami w tej dziedzinie.
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