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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka jo īpaši politiskās gribas trūkuma un antičigānisma dēļ dažās dalībvalstīs 
iepriekšējos gados ir panākts tikai ierobežots progress romu bērnu no sociāli 
nelabvēlīgiem apstākļiem izglītošanā, un ka tāpēc romu un citu kopienu izglītības 
rezultātu atšķirība joprojām ir liela; atgādina — lai pārrautu paaudzēs mantotās 
nabadzības loku, ir svarīgi sniegt romu tautības bērniem vienlīdzīgas iespējas; mudina 
dalībvalstis īstenot holistisku pieeju visās politikas jomās un lielu nozīmi piešķirt romu 
kopienas bērnu izglītošanai, lai iedarbīgi apkarotu nabadzības, sociālās atstumtības un 
antičigānisma problēmas, ar kurām viņi saskaras;

2. atgādina, ka romu kopienas skolēni ir ES pilsoņi un ka līdz ar to viņiem būtu 
jānodrošina tādas pašas tiesības un iespējas un jāparedz tādi paši pienākumi kā citiem 
pilsoņiem, un viņi jebkurā līmenī būtu jāizglīto kvalitatīvā un iekļaujošā vispārējās 
izglītības sistēmā; atgādina, ka, neraugoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem un 
politikas virzieniem diskriminācijas novēršanas jomā, dažās dalībvalstīs pat vispārējās 
izglītības sistēmā joprojām tiek plaši praktizēta skolēnu nodalīšana atsevišķās skolās vai 
klasēs; uzstāj, ka ir jāievieš efektīvas segregācijas novēršanas stratēģijas, kuru pamatā 
būtu segregācijas novēršanas kritēriji un iekļaujošas un starpkulturālas izglītības 
paraugprakses apmaiņa, jo īpaši tajās dalībvalstīs, kurās dzīvo nozīmīgs skaits romu; 
atgādina, ka segregācijas novēršanā izglītības nozarē būtiski svarīga loma ir romu 
pedagogiem, un uzsver vajadzību uzlabot izglītības darbinieku informētību un 
nodrošināt viņiem mācības par diskriminācijas novēršanu, lai reāli izskaustu 
antičigānismu izglītības nozarē;

3. ņemot vērā to, cik nozīmīga ir kvalitatīva agrīnās pirmsskolas izglītība, kurai ir 
konstatēta korelācija ar labākām sekmēm turpmākajā izglītībā un kas liek pamatus 
vēlākai sociālajai iekļaušanai, neaizsargātu romu skolēnu izglītošana būtu jāsāk pēc 
iespējas agrāk, vēlams trīs gadu vecumā, ņemot vērā konkrētos apstākļus katrā 
dalībvalstī, nodrošinot viņiem pieejamus un iekļaujošus agrīnās pirmsskolas un bērnu 
aprūpes pakalpojums par pieņemamu cenu; mudina dalībvalstis izstrādāt un īstenot 
stratēģijas un programmas, kuru mērķis būtu atvieglot romu piekļuvi bērnu aprūpes 
iestādēm, skolām un universitātēm, kas ir personiskās izaugsmes un karjeras iespēju 
priekšnosacījums, un atgādina, ka tādas ārpusskolas aktivitātes kā sporta vai mākslas 
nodarbības ir lieliski iekļaušanas līdzekļi;

4. uzstāj, ka romu bērniem būtu jāturpina izglītoties vismaz līdz vidusskolas absolvēšanai; 
šajā nolūkā mudina dalībvalstis nodrošināt pietiekamu finansējumu, lai vispārējās 
izglītības politika stiprinātu skolu un skolotāju spēju pienācīgi reaģēt uz romu skolēnu 
mācību vajadzībām; aicina Komisiju paplašināt savu stratēģiju nolūkā vēl vairāk 
samazināt mācības priekšlaicīgi pārtraukušo romu skolēnu skaitu un nepieļaut šo 
skolēnu palikšanu uz otru gadu, analizējot vissekmīgākos pasākumus, atvieglojot 
paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm un popularizējot romu tautības iedzīvotāju 
veiksmes stāstus programmā “Erasmus+”; uzsver vajadzību nodrošināt atbalstu 
ģimenēm un pienācīgas mācības skolotājiem, kā arī agrīnu, regulāru un savlaicīgu 
atbalstu romu skolēniem un studentiem, tostarp pēcstundu mācības;
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5. mudina dalībvalstis atvieglot pāreju starp dažādiem izglītības virzieniem, tostarp līdz 
pat terciārās izglītības līmenim, nodrošinot pienācīgas izglītības un karjeras ievirzes un 
atbalsta programmas un piedāvājot iespēcinošas konsultācijas pirms pārejas no skolas 
uz darba dzīvi, kā arī finansiālu palīdzību stipendiju, dotāciju un aizdevumu veidā, lai 
dotu romu jauniešiem iespēju iegūt kvalifikāciju, tostarp digitālās un uzņēmējdarbības 
prasmes, kas viņiem ir nepieciešamas, lai patiesi integrētos sabiedrībā un darba tirgū;

6. atgādina steidzamo vajadzību iesaistīt romu bērnu vecākus katrā viņu bērnu izglītošanas 
posmā; mudina dalībvalstis izstrādāt programmas, kuru mērķis būtu iekļaut romu bērnu 
vecākus savu bērnu mācību procesā un savu bērnu kā skolēnu un personību izaugsmē; 
uzsver, ka dalībvalstu spēja nodrošināt romu vecāku iesaistīšanos ir lielā mērā atkarīga 
no daudziem faktoriem — gan sociāliem, gan ekonomiskiem —, un lūdz ar veselības 
aprūpi, ar maltītēm skolās un apģērbu sniegt īpašu atbalstu romu ģimenēm, kuras 
saskaras ar ekonomiskām, sociālām un medicīniskām, kā arī ar mājokļiem saistītām 
grūtībām;

7. uzsver, ka romu skolēnus nesamērīgi ietekmē pasākumi, kas veikti saistībā ar pašreizējo 
Covid-19 pandēmiju, jo absolūtais vairākums romu bērnu dzīvo nabadzīgās, 
marginalizētās apkaimēs, kur viņiem nav nekādu iespēju piekļūt tālmācības vai 
mājmācības iespējām; mudina dalībvalstis nepieļaut pilnīgu šo romu bērnu izglītošanas 
pārrāvumu, un nodrošināt, ka viņi saņem tikpat kvalitatīvu izglītību kā citi skolēni;

8. mudina dalībvalstis savās skolu mācību programmās popularizēt romu valodu, kultūru 
un vēsturi, lai apkarotu diskrimināciju, mazinātu negatīvu attieksmi pret romu izcelsmes 
cilvēkiem un veicinātu viņu kultūrsociālo iekļaušanu.
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