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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a exclusão das crianças ciganas do sistema educativo tem 
consequências negativas para os outros direitos da comunidade cigana, em particular o 
direito ao trabalho, o que reforça a sua marginalização, 

B.  Considerando que as comunidades que desejam perpetuar a sua tradição de nomadismo 
no seio da Europa são as mais afectadas pelo analfabetismo e que se colocam, por 
conseguinte, obstáculos culturais à escolarização das crianças;

C. Considerando que se impõe garantir às crianças ciganas as condições materiais necessárias 
à sua escolarização, nomeadamente através da designação de mediadores escolares; 

1. Sublinha que o acesso dos ciganos a uma educação e formação profissional de elevada 
qualidade, a partilha e a compreensão da sua cultura, dos seus valores e do seu património 
cultural, a sua participação na vida associativa e uma melhor representação da sua 
comunidade são vectores essenciais de uma abordagem holística para a implementação de 
estratégias tanto nacionais como europeias que visem a sua inclusão e participação na 
sociedade; 

2. Realça que uma educação e uma formação de qualidade influenciam o futuro das pessoas 
e a sua vida profissional e que, por conseguinte, é essencial garantir a igualdade de acesso 
a um ensino e a uma formação eficiente, sem qualquer tipo de discriminação ou 
segregação; 

3. Insta os ministérios de educação nacionais, bem como a Comissão Europeia, a definir 
ajudas inovadoras e flexíveis para o desenvolvimento de talentos e a aumentar o apoio às 
actuais bolsas e programas;

4. Solicita à Comissão que reúna e divulgue informação sobre as várias experiências e 
medidas dos vários Estados-Membros, nomeadamente em matéria educativa e cultural; 

5. Considera que podem ser asseguradas perspectivas melhores para as pessoas ciganas, em 
especial com vista ao seu acesso ao mercado de trabalho, através de um maior 
investimento dos Estados-Membros na educação e na formação, com particular incidência 
nas novas tecnologias e na Internet, incorporando medidas aprovadas pela comunidade 
científica internacional, fundações e ONG que trabalham no domínio da educação e da 
inclusão social a nível regional e local; 

6. Está persuadido de que é possível garantir um futuro melhor para os Roma através da 
educação, pelo que é essencial investir na educação das crianças e dos jovens Roma; 
salienta que a escolarização é um direito, mas também um dever, e manifesta o seu apoio 
a actividades que visem reforçar a participação dos estudantes ciganos nas escolas, 
nomeadamente através do envolvimento activo das suas famílias;
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7. Considera que a promoção do conhecimento da cultura cigana em toda a Europa facilita a 
compreensão mútua entre os ciganos e não ciganos na Europa, fomentando, 
simultaneamente, o diálogo intercultural europeu;

8. Considera que a futura estratégia da UE para a inclusão da minoria cigana deverá centrar-
se na educação, enquanto instrumento de base para promover a inclusão social;

9. Considera que devem ser criados mecanismos de apoio, como bolsas de estudo e 
programas de mentorado, para os jovens ciganos, com o objectivo de os incentivar, não só 
a obter diplomas, mas também a ingressar no ensino universitário e a melhorar as suas 
habilitações;

10. Considera que se deverá desenvolver um novo tipo de programa de bolsas de estudo para 
garantir aos estudantes ciganos um ensino da mais elevada qualidade, a fim de educar uma 
nova geração de líderes de etnia cigana;

11. Considera que os estabelecimentos de ensino cujos estudantes menos privilegiados 
conseguem lugares em estabelecimentos de nível superior, ou cuja percentagem de 
diplomados se situa acima da média, devem ser recompensadas, pelo que exorta a 
Comissão a desenvolver projectos neste domínio;

12. Salienta que é crucial que os Estados-Membros promovam a integração dos ciganos na 
vida comunitária e cultural dos locais e países onde vivem, e aí garantam a sua 
participação e representação a longo prazo, inclusive através de medidas destinadas a 
promover a educação profissional e a formação profissional (FPE), e de programas de 
aprendizagem ao longo da vida destinados à comunidade cigana, tendo em conta a 
herança cultural e modo de vida dos vários grupos ciganos na Europa; salienta, por 
exemplo, que podem ser envidados esforços para oferecer formação especial ao pessoal 
docente, promover a contratação de docentes de etnia cigana, reforçar uma estreita 
colaboração com as famílias e as associações de ciganos, prestar apoio em horário 
pós-escolar e atribuir bolsas de estudo; faz notar que este processo deverá envolver 
activamente as autoridades locais dos Estados-Membros e enviar um sinal ao sector não 
lucrativo para incluir nos seus programas de actividades a integração dos ciganos na 
sociedade;

13. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a lutar contra toda e qualquer forma de 
exclusão social e educacional dos ciganos e a encorajar todas as acções pedagógicas que 
visem investir na escolarização desta população;

14. Considera que os governos locais devem assumir a responsabilidade pela reintegração de 
estudantes que abandonam o sistema escolar antes de atingirem a idade em que a 
escolaridade deixa de ser obrigatória; realça que, para atingir este fim, os estabelecimentos 
de ensino devem informar os governos locais sobre os jovens que abandonam o sistema de 
ensino;

15. Apela à Comissão para que apoie iniciativas suplementares tendentes a prestar 
oportunidades de educação e assistência infantil precoce às crianças e aos jovens Roma;

16. Considera que se deverá abrir infantários e/ou criar formas alternativas de educação e 
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cuidados pré-escolares nas comunidades em que são inexistentes e expandi-los nos locais 
onde sejam insuficientes;

17. Solicita à Comissão que apoie iniciativas que tenham demonstrado a sua eficácia na 
prevenção de qualquer forma de segregação, que dêem prioridade a projectos inclusivos 
orientados para o sucesso escolar e que contem com a participação das famílias ciganas;

18. Manifesta a sua preocupação perante o elevado nível de analfabetismo entre os Roma e 
considera essencial conceber e desenvolver programas que garantam uma educação de 
qualidade a nível do ensino primário, secundário e universitário às jovens e às mulheres 
Roma, incluindo estratégias destinadas a facilitar a sua transição do ensino primário para o 
secundário, promovendo, em simultâneo, a compreensão da cultura e dos valores dos 
Roma, tanto no seio desta população, como fora dela;

19. Realça que o baixo índice de escolarização, o elevado absentismo nas escolas e o baixo 
nível de sucesso podem ser sintomáticos da escassa sensibilização dos alunos e
professores para a importância da educação; outros factores relevantes podem incluir a 
insuficiência de recursos, os problemas de saúde, a falta de educação de qualidade no 
próprio local ou de transporte acessível para a escola, habitações precárias e vestuário 
desadequado que torna impossível frequentar a escola, um clima de escola não-inclusiva e 
escolas segregadas que não fornecem uma preparação adequada, tendo  em vista a 
competitividade no mercado de trabalho; sublinha, assim, a importância de medidas
destinadas a promover a participação na escola dos alunos ciganos e de um diálogo 
permanente e regular sobre questões educativas com as famílias dos alunos, a comunidade 
cigana e todas as partes interessadas;

20. Salienta o papel fundamental que os desportos populares e de competição podem 
desempenhar no processo de inclusão da população cigana;

21. Apoia o fomento de programas de formação de docentes que melhorem a respectiva 
capacidade de relacionamento com as crianças e os jovens oriundos da comunidade 
cigana, os seus progenitores e as pessoas que trabalham como mediadores ciganos, em 
especial nas escolas primárias, como forma de promover uma participação regular dos 
ciganos na vida escolar;

22. Sugere que a adopção de diferentes abordagens à integração educacional seja adaptada 
tanto às crianças de famílias ciganas que pretendam sedentarizar-se – através do 
acompanhamento da frequência escolar normal das crianças, por exemplo – quer àquelas 
famílias que pretendem continuar o seu modo de vida nómada – nomeadamente, através 
de medidas que facilitem a frequência escolar nos acampamentos ciganos;

23. Salienta a importância dos programas de mobilidade e educação ao longo da vida, de 
formação profissional e de formação contínua, com vista à inclusão e adaptação ao 
mercado de trabalho dos jovens e dos adultos oriundos da comunidade cigana e de 
reforçar o seu potencial para entrar no mercado de trabalho;

24. Considera que o sistema de formação nos locais de trabalho deve ser alargado, de modo a 
proporcionar a aquisição de competências e aptidões necessárias em larga escala;
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25. Considera que é necessário harmonizar a oferta de acções de formação com a procura do 
mercado de trabalho, pelo que importa dispor de previsões, a médio prazo, nacionais e 
regionais sobre a procura de mão-de-obra;

26. Exorta a Comissão a desenvolver e implementar sistemas conjuntos de monitorização nos 
quais participem as instituições da UE, os Estados-Membros e os líderes da comunidade 
cigana no que se refere a programas e projectos executados nos Estados-Membros;

27. Considera a cultura Roma como uma parte integrante do mosaico cultural da Europa; 
assinala que um factor-chave para compreender a população Roma e o seu modo de vida 
consiste em aumentar a sensibilização dos outros europeus para o seu património cultural, 
tradições e língua, assim como para a cultura contemporânea dos Roma; apoia fortemente 
a promoção e a preservação das suas actividades artísticas como uma componente 
essencial do diálogo intercultural;

28. Entende que os ciganos devem fazer um esforço educacional no sentido de aprender os 
costumes e cultura dos povos com quem vivem, facilitando, desta forma, a sua integração 
nos locais onde habitam;

29. Considera que a promoção de actividades de voluntariado e desportivas que envolvam 
ciganos e não ciganos é importante para criar uma maior inclusão social.

30. Exorta a Comissão a promover as melhores práticas, modelos positivos e experiências 
decorrentes dos programas já implementados e das  próprias iniciativas da comunidade 
cigana, a fim de melhorar a respectiva percepção e imagem no seio das comunidades não 
ciganas, e ainda, a fomentar uma participação activa e uma colaboração criativa entre 
essas comunidades nos programas da UE, dos Estados-Membros e locais;

31. Apela a uma melhor identificação e utilização, a todos os níveis da governação, dos 
actuais fundos da UE disponíveis para promover o emprego, a educação e a cultura das 
populações ciganas;

32. Recomenda que as futuras políticas da UE para a minoria cigana assentem numa 
abordagem diferenciada, adaptada às especificidades dos vários Estados-Membros e às 
particularidades das comunidades envolvidas;

33. Chama a atenção para a importância de se levar a cabo controlos mais rigorosos sobre a 
utilização do financiamento da UE destinado à inclusão dos ciganos;

34. Considera que seria útil o intercâmbio de experiências e de boas práticas entre 
Estados-Membros que obtiveram bons resultados no domínio da inclusão dos ciganos e os 
que ainda se defrontam com esta questão.
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