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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et mõnedes liikmesriikides on sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevate roma 
laste hariduse valdkonnas varasematel aastatel saavutatud vaid vähest edu, mis on 
tingitud poliitilise tahte puudumisest ja romavastasusest, mistõttu on lõhe romadest ja 
mitteromadest õpilaste vahel õpitulemuste arvestuses endiselt suur; tuletab meelde, et 
roma lastele elu alustamiseks võrdse stardipositsiooni andmine on oluline, et murda 
vaesuse põlvkondadevahelise edasikandumise tsükkel; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
võtaksid vastu kõiki poliitikavaldkondi hõlmava tervikliku lähenemisviisi ja seaksid 
roma laste hariduse valitsuste tegevuskavades tähtsale kohale, et võidelda tõhusalt 
vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja romavastasuse vastu, mida need lapsed kogevad;

2. tuletab meelde, et roma õpilased on ELi kodanikud ning seetõttu on neil samad õigused 
ja kohustused, neile tuleks tagada võrdsed võimalused ja nad peaksid saama haridust 
kõigil tasanditel üldises, kvaliteetses ja kaasavas hariduskeskkonnas; tuletab meelde, et 
hoolimata kehtivatest diskrimineerimisvastastest õigusaktidest ja poliitikast on mõnes 
liikmesriigis endiselt laialt levinud tava eraldada roma õpilased erikoolidesse või -
klassidesse, isegi tavahariduskeskkonnas; rõhutab, et eelkõige suure roma 
elanikkonnaga ELi liikmesriikides tuleks kehtestada tõhusad segregatsiooni kaotamise 
strateegiad, mis põhinevad segregatsiooni kaotamise võrdlusalustel ning kaasava ja 
kultuuridevahelise hariduse parimate tavade vahetamisel; tuletab meelde, et roma 
haridustöötajate roll hariduse segregatsiooni vähendamisel on väga oluline, ning rõhutab 
vajadust haridustöötajate teadlikkuse tõstmise ja diskrimineerimisvastase koolituse 
järele, et tulemuslikult kaotada romavastasus haridussektoris;

3. soovitab, arvestades kvaliteetse alushariduse tähtsust, mis on teadaolevalt seotud 
paremate õpitulemustega ja hilisemale sotsiaalsele kaasatusele aluse panemisega, et 
haavatavate roma õpilaste haridus peaks algama võimalikult varakult, eelistatavalt 
kolme aasta vanuselt, võttes arvesse iga liikmesriigi spetsiifilisi tingimusi, kaasates 
romad taskukohastesse, kättesaadavatesse ja kaasavatesse alushariduse ja lapsehoiu 
teenustesse; nõuab tungivalt, et liikmesriigid töötaksid välja ja rakendaksid strateegiaid 
ja programme, mille eesmärk on hõlbustada romade juurdepääsu lastehoiuasutustele, 
koolidele ja ülikoolidele, mis on isikliku arengu ja karjääri arendamise eeltingimus, ning 
tuletab meelde, et õppekavaväline tegevus, nagu spordi- või kunstiharrastus, on 
suurepärane kaasamisvahend;

4. rõhutab, et roma lapsed peaksid haridusteed jätkama vähemalt teise taseme hariduse 
ülemise astme lõpetamiseni; nõuab sellega seoses tungivalt, et liikmesriigid tagaksid 
piisava rahastamise, et tavahariduspoliitika tugevdaks koolide ja õpetajate suutlikkust 
reageerida asjakohaselt roma õpilaste õpivajadustele; kutsub komisjoni üles tõhustama 
oma strateegiat, et püüda veelgi vähendada haridussüsteemist väljalangevate roma laste 
arvu ja vältida astmete kordamist, eelkõige analüüsides kõrgeima edumääraga 
meetmeid, hõlbustades parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel ja propageerides 
romade edulugusid programmis „Erasmus+“; rõhutab vajadust pakkuda tuge 
perekondadele ja asjakohast õpetajakoolitust, samuti varajast, korrapärast ja õigeaegset 
toetust roma õpilastele, sealhulgas pikapäevaõpet;
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5. kutsub liikmesriike üles hõlbustama üleminekut ühelt haridusteelt teisele, sealhulgas 
kuni kolmanda taseme hariduseni, pakkudes piisavat haridus- ja karjäärinõustamist ning 
tugiprogramme, sealhulgas ka võimestamiskoolitust koolist tööellu siirdumiseks, ning 
rahalist abi, näiteks toetusi ja laene, et võimaldada roma noortel omandada 
kvalifikatsioone, sealhulgas digi- ja ettevõtlusoskusi, mida nad vajavad tõhusaks 
sotsiaalseks ja tööturule integreerumiseks;

6. tuletab meelde tungivat vajadust kaasata roma vanemad oma laste koolihariduse igasse 
etappi; nõuab tungivalt, et liikmesriigid töötaksid välja programmid, mille eesmärk on 
kaasata roma vanemad nende laste kooliskäimise ning haridusalase ja isikliku arengu 
protsessi; rõhutab, et liikmesriikide suutlikkus tagada roma vanemate kaasamine sõltub 
suurel määral mitmetest teguritest, nii ühiskondlikest kui ka majanduslikest, ning palub 
eraldi toetust majanduslike, sotsiaalsete, meditsiiniliste või eluasemega seotud 
raskustega silmitsi seisvatele roma peredele, pidades silmas tervishoidu ning koolitoidu 
ja rõivaste pakkumist;

7. rõhutab, et praeguse COVID-19 pandeemia kontekstis võetud meetmed mõjutavad roma 
õpilasi ebaproportsionaalselt palju, kuna enamik neist elab vaestes ja marginaliseeritud 
linnaosades ning neil puuduvad vahendid kaugõppeks või koduõppeks; nõuab tungivalt, 
et liikmesriigid hoiaksid ära nende roma laste hariduse täieliku katkemise ja tagaksid 
neile samasuguse kvaliteetse hariduse nagu teistele õpilastele;

8. nõuab tungivalt, et liikmesriigid edendaksid koolide õppekavades romi keelt, kultuuri ja 
ajalugu kui strateegiat, mille abil võidelda diskrimineerimise vastu, vähendada 
negatiivset suhtumist romi päritolu inimestesse ja suurendada nende sotsiaal-kultuurilist 
kaasatust.
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