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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 løbet af de seneste år kun er gjort begrænsede fremskridt for så vidt 
angår uddannelsen af socialt dårligt stillede romabørn, og at det især er manglen på 
politisk vilje, der har betydet, at forskellen mellem elever og studerende med 
romabaggrund forbliver høj sammenlignet med andre elever og studerende uden 
romabaggrund; 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 og den 
sociale udstødelse, som de oplever;

2. minder om, at romaelever er EU-borgere, og at de som sådanne har ret til lige 
muligheder og til uddannelse i et generelt og inkluderende undervisningsmiljø af høj 
kvalitet på alle trin; insisterer på, at navnlig de EU-medlemsstater, der har en stor 
romabefolkning, bør indføre effektive strategier til bekæmpelse af segregation;

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, bør påbegyndes så tidligt som muligt og helst inden treårsalderen ved 
at inddrage dem i økonomisk overkommelige, tilgængelige og inklusive førskole- og 
børnepasningsordninger;

4. insisterer på, at romabørn bør forblive under uddannelse, indtil de som minimum har 
afsluttet en ungdomsuddannelse; opfordrer med henblik herpå indtrængende 
medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelig finansiering, således at de generelle 
uddannelsespolitikker styrker skolernes og lærernes kapacitet på en måde, som svarer til 
romaelevernes læringsbehov; understreger, at det er nødvendigt at reducere 
frafaldsprocenten og afskaffe muligheden for at gå en klasse om, og at dette skal ske 
gennem såvel passende uddannelse af lærere som gennem 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 uddannelsesveje, herunder op til de videregående uddannelser, ved at levere 
tilstrækkelig uddannelses- og karrierevejledning og ved at tilbyde økonomisk assistance 
i form af tilskud og lån, for at tillade unge romaer 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.


