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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 maidir le hoideachas a chur ar leanaí Romacha atá faoi mhíbhuntáiste 
sóisialta agus, go háirithe mar gheall ar an easpa tola polaitiúla atá ann, go bhfuil bearna 
mhór ann fós idir daltaí agus mic léinn ar Romacha iad agus daltaí agus mic léinn nach 
Romacha iad; ag tathant ar na Ballstáit cur chuige iomlánaíoch a ghlacadh ar fud na 
réimsí beartais uile, agus áit tosaíochta ar chláir oibre na rialtas a thabhairt d’oideachas 
a chur ar leanaí Romacha, chun an bhochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta a 
fhulaingíonn siad a chomhrac go héifeachtach;

2. á mheabhrú gur saoránaigh den Aontas Eorpach iad na daltaí Romacha agus gur cheart, 
dá bhrí sin, comhionannas deiseanna a thabhairt dóibh agus oideachas ar gach leibhéal a 
chur orthu i suíomhanna príomhshrutha, ardcháilíochta agus cuimsitheacha; á áitiú gur 
cheart straitéisí éifeachtacha um dhídheighilt a bheith á gcur i bhfeidhm, go háirithe ag 
Ballstáit AE ina bhfuil daonra suntasach Romach;

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, gur cheart tús a chur le 
hoideachas a chur ar dhaltaí Romacha a luaithe is féidir, ag trí bliana d’aois más féidir, 
trí iad a áireamh i seirbhísí luath-óige agus cúraim leanaí atá inacmhainne, inrochtana 
agus cuimsitheach;

4. á áitiú gur cheart do leanaí Romacha fanacht san oideachas go dtí deireadh an 
oideachais mheánscoile uachtaraí ar a laghad; chuige sin, á tathant ar na Ballstáit 
maoiniú leordhóthanach a áirithiú ionas go ndéanfaí cumais scoileanna agus múinteoirí 
chun freagairt go hiomchuí do riachtanais foghlama daltaí Romacha a threisiú le 
beartais oideachais príomhshrutha; á chur i bhfáth gur gá athdhéanamh ar ghráid a 
dhíothú agus an ráta luathfhágála a laghdú trí oiliúint iomchuí mhúinteoirí agus 
tacaíocht luath, rialta agus thráthúil a chur ar fáil do dhaltaí Romacha agus do mhic 
léinn Romacha, lena n-áirítear foghlaim iarscoile;

5. á thathant ar na Ballstáit an trasdul idir conairí oideachais éagsúla a éascú, lena n-
áirítear suas go dtí an t-oideachas treasach, trí threoir leordhóthanach oideachais agus 
ghairme a sholáthar, agus trí chúnamh airgeadais amhail deontais agus iasachtaí a chur 
ar fáil, chun go mbeidh Romaigh óga in ann na cáilíochtaí a fháil – lena n-áirítear 
scileanna digiteacha agus fiontraíochta – ar cáilíochtaí iad a bheadh de dhíth orthu chun 
lánpháirtiú sóisialta agus lánpháirtiú sa mhargadh saothair a dhéanamh ar bhealach 
éifeachtach;

6. á mheabhrú go bhfuil géarghá le tuismitheoirí Romacha a bheith rannpháirteach i ngach 
céim de scolaíocht a gcuid leanaí.


