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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. noterer sig, at der i visse medlemsstater i løbet af de seneste år kun er gjort begrænsede 
fremskridt for så vidt angår uddannelsen af socialt dårligt stillede romabørn, hvilket især 
skyldes manglen på politisk vilje og romafjendtlighed, der har forårsaget, at forskellen 
mellem elever og studerende med romabaggrund for så vidt angår uddannelsesresultater 
forbliver høj sammenlignet med andre elever og studerende uden romabaggrund; 
minder om, at det er af afgørende betydning at sikre, at romabørn får en ligeværdig start 
i livet for at forhindre, at fattigdom går i arv fra generation til generation; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at anvende en holistisk tilgang på tværs af alle 
politikområder og til at sætte uddannelsen af romabørn højt på regeringernes 
dagsordener for så effektivt som muligt at bekæmpe den fattigdom, sociale udstødelse 
og romafjendtlighed, som de oplever;

2. minder om, at romaelever er EU-borgere, og at de som sådanne har de samme 
rettigheder og forpligtelser og derfor bør have lige muligheder, samt at de bør uddannes 
i et almindeligt og inkluderende undervisningsmiljø af høj kvalitet på alle trin; minder 
om, at praksis med at holde romaelever adskilt for sig selv i specielle skoler eller 
klasser, selv inden for de almindelige undervisningsmiljøer, fortsat er udbredt i nogle 
medlemsstater på trods af eksisterende lovgivning og politikker om bekæmpelse af 
forskelsbehandling; insisterer på, at der bør indføres en effektiv strategi for bekæmpelse 
af segregation, der er baseret på benchmarks for bekæmpelse af segregation og bedste 
praksis for inkluderende og interkulturel uddannelse, især i EU-medlemsstater med en 
betydelig romabefolkning; minder om, at romaundervisernes rolle i forhold til 
bekæmpelsen af segregation på uddannelsesområdet er af afgørende betydning, og 
understreger behovet for at gøre undervisningspersonalet bevidste om og undervise dem 
i ikkeforskelsbehandling med henblik på at afskaffe romafjendtlighed inden for 
uddannelsessektoren;

3. henstiller, at uddannelsen af sårbare romaelever, i betragtning af hvor vigtig 
førskoleundervisning af høj kvalitet er, idet en sådan er forbundet med bedre 
læringsresultater og danner grundlaget for senere social inklusion, bør påbegyndes så 
tidligt som muligt og helst som treårige, under hensyntagen til de særlige forhold, der 
gør sig gældende i de enkelte medlemsstater, ved at inddrage dem i økonomisk 
overkommelige, tilgængelige og inklusive førskole- og børnepasningsordninger; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udvikle og implementere strategier og 
programmer, der har til formål at fremme romaers adgang til børnepasningsmuligheder, 
skoler og universiteter, hvilket er en betingelse for personlig og karrieremæssig 
udvikling, og minder om at eksterne skoleaktiviteter, såsom sportslige eller kunstneriske 
aktiviteter, er fremragende midler til at fremme inklusion;

4. insisterer på, at romabørn bør forblive under uddannelse, indtil de som minimum har 
fuldført en ungdomsuddannelse; opfordrer med henblik herpå indtrængende 
medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelig finansiering, således at de almindelige 
uddannelsespolitikker styrker skolernes og lærernes kapacitet til at opfylde 
romaelevernes læringsbehov; opfordrer Kommissionen til at styrke sin strategi i et 
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forsøg på yderligere at reducere frafaldet blandt romabørn i uddannelsessystemet og at 
undgå, at skoleår gentages, navnlig ved at analysere de tiltag, der har den højeste 
succesrate, og derved fremme udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne, 
og ved at fremme succeshistorier, der involverer mennesker med romabaggrund, i 
Erasmus+; understreger nødvendigheden af at yde støtte til familier og at have en 
passende uddannelse for lærere samt at yde tidlig, regelmæssig og rettidig støtte til 
romaelever og -studerende, herunder også læringsaktiviteter uden for skoletiden;

5. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre det lettere at skifte mellem 
forskellige uddannelsesforløb, herunder op til de videregående uddannelser, ved at 
levere tilstrækkelig uddannelses- og karrierevejledning samt støtteprogrammer og ved at 
tilbyde coaching i selvstændiggørelse i forbindelse med overgangen fra skole til 
arbejdsliv samt at yde økonomisk bistand i form af stipendier, tilskud og lån med 
henblik på at give unge romaer mulighed for at tilegne sig de kvalifikationer, herunder 
digitale færdigheder og iværksætterkompetencer, som de har brug med henblik på at 
blive integreret i samfundet og på jobmarkedet på en effektiv måde;

6. minder om det presserende behov for at inddrage romaforældre i hvert enkelt trin af 
deres børns skolegang; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udvikle 
programmer, der har til formål at inddrage romaforældre i processen med deres børns 
skolegang og uddannelsesmæssige og personlige udvikling; understreger, at 
medlemsstaternes evne til at sikre, at romaforældre inddrages, i høj grad afhænger af 
mange faktorer, både samfundsmæssige og økonomiske, og anmoder om, at der ydes 
særlig støtte - med hensyn til integreret sundhed, skolemad og beklædning - til 
romafamilier, der står over for økonomiske, sociale, medicinske og boligmæssige 
problemer;

7. understreger, at romaelever er uforholdsmæssigt hårdt ramt af de tiltag, der er taget i 
forbindelse med den nuværende covid-19-pandemi, da langt størstedelen af romabørn 
bor i fattige og marginaliserede kvarterer og ikke har mulighed for at få adgang til fjern- 
eller hjemmeundervisning; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at undgå en 
situation, der kan føre til et fuldstændigt sammenbrud i disse romabørns uddannelse, og 
til at sikre, at de drager fordel af den samme kvalitetsuddannelse som andre elever;

8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme romaernes sprog, kultur og 
historie i skolernes pensum som led i en strategi for at bekæmpe diskrimination, 
mindske negative holdninger til mennesker med romabaggrund og fremme deres 
sociokulturelle inklusion.
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