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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че в някои държави членки през предходните години беше постигнат 
ограничен напредък в образованието на ромски деца в неравностойно социално 
положение, дължащ се по-специално на липсата на политическа воля и 
антициганизма, поради които неравенството между учениците и студентите от 
ромски и от неромски произход по отношение на резултатите от образованието 
продължава да бъде високо; припомня, че да се осигури на ромските деца равен 
старт в живота е от съществено значение за прекъсване на цикъла на предаване на 
бедността между поколенията; настоятелно призовава държавите членки да 
възприемат цялостен подход във всички области на политиката и да поставят 
образованието на ромските деца на предно място в дневния ред на 
правителствата, за да се борят ефективно срещу бедността, социалното 
изключване и антициганизма, които се наблюдават;

2. припомня, че учениците от ромски произход са граждани на ЕС и че като такива 
те се ползват със същите права и задължения като всички останали и следва да 
разполагат с равни възможности, както и да получават образование в обичайната 
за съответната страна, висококачествена и приобщаваща образователна среда на 
всички равнища; припомня, че въпреки действащото законодателство и политики 
против дискриминацията, практиката на отделяне на ученици от ромски произход 
в специални училища или класове, дори и в общите образователни институции, 
продължава да бъде широко разпространена в някои държави членки; настоятелно 
заявява, че следва да бъдат въведени ефективни стратегии за премахване на 
сегрегацията въз основа на критерии за такова премахване и обмен на най-добри 
практики по отношение на приобщаващото и междукултурното образование, 
особено от държави – членки на ЕС, със значително ромско население; припомня, 
че ролята на ромските педагози за премахването на сегрегацията в областта на 
образованието е от съществено значение, и подчертава необходимостта от 
обучение за повишаване на осведомеността и за борба с дискриминацията сред 
образователния персонал с цел ефективно премахване на антициганизма в 
образователния сектор;

3. препоръчва, предвид значението на висококачественото образование в ранна 
детска възраст, за което е известно, че е свързано с по-добри резултати от 
обучението и поставя основите за социално приобщаване на по-късен етап, 
образованието на уязвими ромски ученици да започне възможно най-рано, за 
предпочитане на тригодишна възраст, като се отчитат специфичните условия във 
всяка държава членка, чрез включването им във финансово и физически достъпни 
и приобщаващи услуги за грижи в ранна детска възраст и грижи за деца; 
настоятелно призовава държавите членки да разработят и прилагат стратегии и 
програми, насочени към улесняване на достъпа на ромите до заведения за грижи 
за деца, училища и университети, което е предварително условие за личностно и 
професионално развитие, и припомня, че извънучилищните дейности, като 
спортни или художествени дейности, са отлично средство за приобщаване;
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4. настоятелно заявява, че децата от ромски произход следва да останат в 
образователната система поне до завършване на гимназиалния етап на средното 
образование; за тази цел настоятелно призовава държавите членки да осигурят 
достатъчно финансиране, така че основните политики в областта на 
образованието да укрепват капацитета на училищата и преподавателите да 
отговарят по подходящ начин на образователните потребности на учениците от 
ромски произход; призовава Комисията да укрепи своята стратегия за по-
нататъшно намаляване на броя на ромските деца, отпадащи от образователната 
система, и за избягване на повтарянето на класове, по-специално чрез 
анализиране на тези мерки с най-висок процент на успеваемост, улесняване на 
обмена на най-добри практики между държавите членки и популяризиране на 
историите на успели роми в програмата „Еразъм+“; подчертава необходимостта 
от предоставяне на семейна подкрепа и подходящо обучение на учителите, както 
и на ранна, редовна и навременна подкрепа на учениците и студентите от ромски 
произход, включително извънкласни учебни дейности;

5. настоятелно призовава държавите членки да улеснят прехода между различните 
образователни модели, включително до висшето образование, чрез предоставяне 
на подходящи образователни и кариерни насоки и програми за подкрепа, 
предлагане на обучения за овластяване, свързано с прехода от училището към 
професионалния живот, както и финансова помощ като например стипендии, 
безвъзмездни средства и заеми, за да се даде възможност на ромските младежи да 
получат квалификацията – включително цифрови и предприемачески умения – от 
която те се нуждаят за ефективна социална интеграция и интеграция на пазара на 
труда;

6. припомня неотложната необходимост от включване на родителите роми във всеки 
етап от училищното образование на децата им; настоятелно призовава държавите 
членки да разработят програми, насочени към включване на родителите роми в 
процеса на училищното образование на децата им и тяхното образователно и 
личностно развитие; подчертава, че способността на държавите членки да 
гарантират участието на родителите роми зависи в голяма степен от множество 
фактори – както обществени, така и икономически – и изисква специална 
подкрепа по отношение на здравето, предлагането на храни и облекло в 
училищата – за ромските семейства, изправени пред икономически, социални, 
медицински или жилищни затруднения;

7. подчертава, че ромските ученици са непропорционално засегнати от мерките, 
предприети в контекста на настоящата пандемия от COVID-19, поради факта, че 
по-голямата част от тях живеят в бедни, маргинализирани квартали и не 
разполагат с никакви средства за достъп до дистанционно обучение или обучение 
в домашни условия; настоятелно призовава държавите членки да избегнат 
цялостен образователен срив за тези ромски деца и да гарантират, че те се ползват 
от същото качествено образование като останалите ученици;

8. настоятелно призовава държавите членки да популяризират ромския език, 
култура и история в училищните програми като стратегия за борба с 
дискриминацията, да намалят отрицателните нагласи към хората от ромски 
произход и да засилят социално-културното им приобщаване.
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