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Nyílt lével a Roma Education Fund (REF) kedvezményezettjeinek
A Roma Education Fund / Roma Oktatási Alap nevében szeretném üdvözölni mindannyiukat,
sok sikert kívánva az új tanévhez.Remélem, a nzári szünet alatt mindannyian feltöltődtek új
élményekkel, és a vakáció végeztével kipihenten készen állnak az új kihívásokra, a tanulásra..
Szeretném ha tudnák, hogy az Önök előrehaladása, növekedése kiemelten fontos a REF
küldetése szempontjából, függetlenül attól, hogy Ön éppen diákként, tanárként, vagy
szülőként a partnerünk. A REF lankadatlanul arra törekszik, hogy támogassa Önöket a minél
jobb tanulmányi eredmények elérésében. Ez a közös utazás 2005 óta tart türelmesen és
kitartóan annak érdekében, hogy elérjük közös célunkat, - a megszerzett tudás, vagy éppen
a sikeres diploma.
Az új akadémiai év elején szeretném megosztani Önökkel jövőbeli törekvéseink három
fontos üzenetét.
Elsőként szeretném kihangsúlyozni, hogy , a Roma Education Fund folytatja a munkát az
iskolákkal, tanárokkal és szülőkkel megerősítve az intézményi párbeszédet, így bátorítva a
Roma diákok a jobb tanulmányi eredmények elérésében. A gyermekek oktatása kötelező és
ez az iskola rendszer feladata is. Kötelessége hogy, kötelezze különösen az iskolákat,
tanárokat és szülőket annak érdekében, hogy minden gyermek felfedezze a bennük rejlő
lehetőséget . A Romák oktatása is a közoktatási része, és mint ilyen, a romák oktatása is
kellő figyelmet kell kapjon az intézmények felállításakor. Ezzel szemben a gyakorlat mégis
azt mutatja, hogy a jogi és intézményi kötelezettségekre mutató „kedves emlékeztetők”
mégsem javítanak az egyes kulcsfontosságú szereplők felelősségre vonhatóságában, vagyis
az elkövetkezendő években is meg kell majd küzdenünk a társadalomban régen ő
történelmi örökségű diszkrimininációval.
Másodszor, a REF küldetése és munkája megalapozott és indokolt az európai Roma
népesség együttes helyzetét Elvei mentén a REF alapvető céljai szorosan kapcsolódnak a
EU által meghatározott társadalmi integráció céljaihoz, amely elvek mentén az oktatás
eszköz a béke és a jólét megteremtésére valamint befektetett tőke a társadalmi kohézó
megteremtésére, a konfliktusok megelőzésére.

Ebben a reményben támogat a REF iskolákat, közösségeket, és egyéneket, és nem olyan
soká, a legtöbbjükből egyszer csak az lesz, aki ezeket a változásokat előidézi, véghezviszi. A
REF és partnerei számára kritikus pont az, hogy a változás minősége és milyensége hogy
alakul, és vajon reprodukálható lesz- e globálisan, minden társadalomban.
Harmadszor, a fentikeben említett kihívások miatt a REF-nek muszáj a partnereivel es
kedvezményezettjeivel együtt új utakat keresni a kooperáciora. Ez egy alapvető feltétel ha
szociálisan egyenlő és befogadó oktatási rendszereket akarunk létrehozni összehozni a
következő generáció Roma tanulói számára. Az oktatasi rendszerek jogi környezete
alapvetően megfelel az egyenlőség és befogadás elveinek. A valóságban azonban a
gazdasági és kultúrális verseny nagy mértekben befolyásolja az oktatási platformokat, a
tudástranszfereket így formálva a szociális kölcsönhatások minőségét és dinamikáját a
különböző csoportok között. A REF-nek szüksége van az Ön, a Te pro-aktív
elkötelezettségedre és közreműködésedre, azért, hogy szélesebb körben növekedjen a
közös munkánk hatása és eredményessége szélesebb körben is.
Szeretném személyesen meghívni Önt, hogy csatlakozzon a REF halózatához és támogassa a
jövőbeni kedvezményezettek szükségleteit, akiknek úgy, ahogyan Önnek is anno,több
segítségre van szükségük, hogy felülkerekedjenek ha kirekesztik, elhanyagolják, hátrányosan
megkülönböztetik őket.
Legyen a REF hírnöke, önkéntese, vagy az alumni hálózat tagja! Ossza meg a történetét!
Ossza meg velünk eredményeit és mi népszerűsítjük azt! Adjon hangot aggodalmainak,
megoldási javaslatoknak, ossza meg ötleteit az összes érdekelttel; bárkivel aki csak tenni
akar a Roma gyermekek, fiatalok boldogulásáért.
Az elkövetkezendő hetekben készítünk egy interaktív felületet, amin keresztül szabadon
csatlakozhat a weboldalon, vagy a közösségi média profilon zajló párbeszédhez.
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