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Emlékeztető
Mely készült, Beli Manastir – Horvátország 2012. április 20.-án 10 órakor megtartott
érdekképviseleti konzultáción.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

A Luna Egyesület elnöke köszönti a megjelent szervezetek vezetőit, képviselőit és
felkéri őket, hogy röviden mutassák be a szervezeteiket.
A konzultáción az integrált oktatás promotálását célzó modell fejlesztéséről esett szó.
A konzultáción sajnos nagyon kevesen jelentek meg, pedig az addigi workshopok
előadóit, és programmal kapcsolatban került szervezetek is meghívást kaptak.
A Luna Egyesület elnöke elmondja, hogy a probléma megoldása nem kizárólag az oktatásban
keresendő. A társadalmi kirekesztés természetesen nem csak egy problémás terület
kezeléséből áll. Lépéseket kell tenni a lakhatás, foglalkoztatás és az egészségügy területén is.
A végletes nyomor, az iskolai diszkrimináció és az inkluzív, multikulturális tanterv hiánya
miatt horvátországi roma gyerekek nem tudnak élni az oktatáshoz való jogukkal.
Sajnos roma gyerekeket zárnak ki az alapfokú oktatásból, és a kormány még nem orvosolta
ezt a problémát.
Az oktatáshoz és a hátrányos megkülönböztetéstől mentes élethez való jog része a nemzetközi
emberi jogoknak és az ország alkotmányának is. Az érintett kormány életre hívott ugyan
speciális, a romák oktatásba történő integrálódását célzó programokat és akcióterveket, ám
mind a kormányzati szervek, mind a civil szervezetek elismerik, hogy legjobb esetben is
csupán a roma gyerekek kis hányada fér hozzá valóban az oktatás biztosította lehetőségekhez.
Bár egyes esetekben ingyenes étkezést és utazást biztosítanak a roma gyerekeknek, sokuk már
az iskolába sem jut el, mert gyalog túl nagy távolságra laknak, vagy, mert nincs megfelelő
ruhájuk, amiben télen is megtehetnék az utat. A gyerekek fűtetlen, zsúfolt otthonukban
gyakran képtelenek tanulni és elkészíteni a házi feladatukat. A tanárok, valamint a roma
gyermekek és szülők között általánosan elfogadott az a nézet, hogy a roma gyerekek iskolai
nehézségeinek nagy része a nyelvi akadályokra vezethető vissza. Sok roma gyerek van, aki
egyáltalán nem, vagy csak kevéssé beszéli a többség nyelvét, és szemben más kisebbségi
nyelvekkel, a romák által beszélt nyelvek gyakorlatilag teljesen hiányoznak Horvátország
oktatási rendszeréből
Dusko Kostic megköszöni a civil szervezeteknek, hogy bemutatták a szervezeteiket,
illetve az előadóknak a munkáját. Látható volt, hogy minden szervezet kivétel nélkül az
esélyegyenlőségre törekszik, és azon dolgozik, hogy a diszkrimináció megszűnjön.
Beli Manastir, 2012. április 20.
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