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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um 
Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. ag tabhairt dá haire, le blianta beaga anuas, nach bhfuil ach dul chun cinn teoranta 
bainte amach i roinnt Ballstát maidir le hoideachas a chur ar leanaí Romacha atá faoi 
mhíbhuntáiste sóisialta, go háirithe mar gheall ar an easpa toil pholaitiúil agus ar an 
bhfrithghiofógachas atá ann, rud is cúis le bearna mhór a bheith ann fós idir daltaí agus 
mic léinn ar Romaigh iad agus nach Romaigh iad ó thaobh an leibhéil oideachais de; á 
mheabhrú go bhfuil sé bunriachtanach tús comhionann saoil a thabhairt do leanaí 
Romacha chun deireadh a chur le seachadadh na bochtaineachta ó ghlúin go glúin; ag 
tathant ar na Ballstáit cur chuige iomlánaíoch a ghlacadh ar fud na réimsí beartais uile, 
agus tús áite ar chláir oibre na rialtas a thabhairt d’oideachas na leanaí Romacha, chun 
an bhochtaineacht, an t-eisiamh sóisialta agus an frithghiofógachas a fhulaingíonn siad a 
chomhrac go héifeachtach;

2. á mheabhrú di gur saoránaigh den Aontas Eorpach iad na daltaí Romacha, agus go 
bhfuil na cearta agus na hoibleagáidí céanna acu, agus gur cheart, dá bhrí sin, 
comhionannas deiseanna a thabhairt dóibh agus oideachas ar gach leibhéal a chur orthu 
i suíomhanna oideachais príomhshrutha d’ardcháilíocht agus atá cuimsitheach; á 
mheabhrú di go bhfuil an cleachtas daltaí Romacha a dheighilt i scoileanna nó i 
ranganna speisialta, fiú amháin laistigh de na suíomhanna oideachais príomhshrutha, 
forleathan i roinnt Ballstát in ainneoin na reachtaíochta agus na mbeartas frith-
idirdhealaithe atá ann cheana; á áitiú gur cheart straitéisí dídheighilte éifeachtacha, atá 
bunaithe ar thagarmharcanna dídheighilte agus ar mhalartú dea-chleachtas maidir le 
hoideachas cuimsitheach agus idirchultúrtha, a chur i bhfeidhm, go háirithe i mBallstáit 
AE ina bhfuil daonra suntasach Romach; á mheabhrú go bhfuil ról na n-oideoirí 
Romacha bunriachtanach ó thaobh an t-oideachas a dhídheighilt, agus á chur i bhfáth go 
bhfuil gá le feasacht a mhúscailt agus le hoiliúint frith-idirdhealaithe do bhaill foirne 
oideachais chun deireadh éifeachtach a chur leis an bhfrithghifógachas san earnáil 
oideachais;

3. á mholadh, i bhfianaise a thábhachtaí atá oideachas ardcháilíochta luath-óige, arb eol ina 
leith go bhfuil sé comhghaolach le torthaí foghlama níos fearr agus go leagann sé 
bunchloch síos do chuimsiú sóisialta níos déanaí, gur cheart tús a chur le hoideachas a 
chur ar dhaltaí Romacha a luaithe is féidir, ag trí bliana d’aois más féidir, agus aird á 
tabhairt ar na dálaí sonracha i ngach Ballstát, trí iad a chur san áireamh i seirbhísí luath-
óige agus cúraim leanaí atá inacmhainne, inrochtana agus cuimsitheach; ag tathant ar na 
Ballstáit straitéisí agus cláir a fhorbairt agus a chur chun feidhme atá dírithe ar rochtain 
na Romach ar shaoráidí cúraim leanaí, ar scoileanna agus ar ollscoileanna a éascú, ar 
réamhriachtanas í don fhorbairt phearsanta agus gairme, agus á mheabhrú di gur bealach 
cuimsithe den scoth iad gníomhaíochtaí seach-churaclaim, amhail gníomhaíochtaí spóirt 
nó ealaíne;

4. á áitiú gur cheart do leanaí Romacha fanacht sa chóras oideachais go dtí go mbeidh an t-
oideachas meánscoile uachtaraí ar a laghad curtha i gcrích acu; chuige sin, ag tathant ar 
na Ballstáit maoiniú leordhóthanach a áirithiú ionas gur féidir cumais na scoileanna 
agus na múinteoirí freagairt go hiomchuí do riachtanais foghlama na ndaltaí Romacha a 
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threisiú le beartais oideachais príomhshrutha; á iarraidh ar an gCoimisiún feabhas a chur 
ar a straitéis chun iarracht a dhéanamh líon na leanaí Romacha atá ag éirí as an gcóras 
oideachais a laghdú tuilleadh agus nach mbeadh orthu rang a dhéanamh arís, go háirithe 
trí anailís a dhéanamh ar na bearta sin lena mbaineann an ráta rathúlachta is airde, trí 
mhalartú dea-chleachtas idir na Ballstáit a éascú agus trí scéalta rathúlachta na Romach 
a chur chun cinn in Erasmus+; á chur i bhfáth gur gá tacaíocht teaghlaigh a chur ar fáil 
agus oiliúint iomchuí a chur ar mhúinteoirí, mar aon le tacaíocht luath, rialta agus 
thráthúil do dhaltaí agus mic léinn Romacha, lena n-áirítear foghlaim tar éis na scoile;

5. ag tathant ar na Ballstáit an t-aistriú idir conairí oideachais éagsúla a éascú, lena n-
áirítear suas go dtí an t-oideachas treasach, trí threoir leormhaith oideachais agus gairme 
agus cláir tacaíochta a sholáthar, agus trí oiliúint chumhachtaithe don aistriú ón scoil go 
dtí an saol oibre a chur ar fáil, mar aon le cúnamh airgeadais amhail scoláireachtaí, 
deontais agus iasachtaí, chun go mbeidh Romaigh óga in ann na cáilíochtaí a fháil – 
lena n-áirítear scileanna digiteacha agus fiontraíochta – a bheidh de dhíth orthu chun gur 
féidir leo imeascadh go héifeachtach sa tsochaí agus sa mhargadh saothair;

6. á mheabhrú di gur géarghá go mbeadh tuismitheoirí Romacha rannpháirteach i ngach 
céim de scolaíocht a leanaí; ag tathant ar na Ballstáit cláir a fhorbairt atá dírithe ar 
thuismitheoirí Romacha a chuimsiú i bpróiséas scolaíochta agus forbartha oideachais 
agus pearsanta a leanaí; á chur i bhfáth go bhfuil cumas na mBallstát rannpháirtíocht na 
dtuismitheoirí Romacha a áirithiú ag brath go mór ar an iliomad tosca, idir thosca 
sochaíocha agus thosca eacnamaíocha, agus ag éileamh tacaíocht speisialta – i dtaca le 
sláine sláinte, bia scoile agus éadaí scoile – do theaghlaigh Romacha atá ag tabhairt 
aghaidh ar dheacrachtaí eacnamaíocha, sóisialta, leighis nó tithíochta;

7. á chur i bhfáth go gcuireann bearta arna nglacadh i gcomhthéacs phaindéim reatha 
COVID-19 isteach go díréireach ar dhaltaí Romacha, ós rud é go bhfuil cónaí ar 
fhormhór díobh i gcomharsanachtaí imeallaithe agus bochta agus nach bhfuil siad in 
acmhainn rochtain a fháil ar an gcianfhoghlaim nó ar an scolaíocht bhaile; ag tathant ar 
na Ballstáit cás a sheachaint ina mbeadh cliseadh oideachais iomlán ag na leanaí 
Romacha sin agus a áirithiú go mbainfidh siad tairbhe as an gcáilíocht chéanna 
oideachais is atá ag daltaí eile;

8. ag tathant ar na Ballstáit teanga, cultúr agus stair na Romach a chur chun cinn i 
gcuraclaim scoile mar straitéis chun dul i ngleic leis an idirdhealú, chun dearcthaí 
diúltacha i leith na ndaoine ó chúlra Romach a laghdú agus chun a gcuimsiú soch-
chultúrtha a fheabhsú.
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