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Dalībnieku izteiktie priekšlikumi
1. Pieejas un veidi romu kultūras popularizēšanai:















Arvien vairāk un plašāk informēt sabiedrību par romiem aizspriedumu mazināšanai,
piemēram, veidojot radio programmas vai TV sižetus par romu personībām,
kultūras un sociālajām iniciatīvām, popularizējot labos piemērus sportā, kultūrā
uzņēmējdarbībā;
Veicināt Latvijas romu jauniešu līdzdalību kultūras mantojuma saglabāšanā un
pilsoniskās sabiedrības attīstībā;
Organizēt starpkultūru dialoga pasākumus, kuru ievāros var apmainīties ar romu,
latviešu un citu etnisko grupu kultūras mantojumu.
veicināt pasākumus, kas mazina nabadzību un sociālo atstumtību romu, īpaši bērnu
vidū;
veicināt romu izpratni par savām tiesībām un interešu aizstāvību;
atbalstīt romu vecāku līdzdalību romu bērnu izglītības procesā;
organizēt uz romu kultūras attīstību un integrāciju vērstus pasākumu reģionālajā un
vietējā līmenī;
atbalstīt romu sasniegumus sportā un citās sfērās;
atbalstīt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbu, attīstot sadarbību
starp ne-romu un romu jauniešiem un piesaistot nepieciešamu finansējumu no
aģentūras pieejamām programmās;
Kultūras ministrijai paplašināt uz romu integrāciju vērstu pasākumu skaitu un
palielināt finansējumu romu integrācijai;
pašvaldībām veicināt vietējo romu un ne-romu jauniešu sadarbību, izmantojot
jauniešu centrus;
attīstīt sadarbību starp melleņu lasītājiem un tirdzniecības organizācijām.

2. Sabiedrībai nepieciešamā informācija un cilvēku dzīves stāsti par Latvijas
romiem:


Publicēt medijos vairāk pozitīvu stāstu par romu personībām (piemēram,
nodarbinātības veiksmes stāsti; labo piemēru popularizēšana), kā arī analītisku
informāciju par romu situāciju Latvijā, to sociālajām un cilvēktiesību neievērošanas

problēmām;




Publicēto informāciju par romiem daudzveidība (dzīves stāsti, intervijas,
infografiki; sociālā reklāma);
Speciāli izglītojošās programmas sabiedrības izglītošanai par Latvijas romu
kultūru.

3. Nepieciešamie pasākumi un konkrētas iniciatīvas:













Pieminekļa/ piemiņas vietas izveide Latvijas romu cietušiem 2. Pasaules kara
genocīda laikā;
Latvijas romu Interneta mājas izveide, kur būtu pieejama plaša informācija par
romu vēsturi un aktuālajiem pasākumiem;
Ārpus skolas izziņas pasākumi tajās pašvaldībās, kur dzīvo romu tautības cilvēki,
piemēram, ogu lasīšanas ekskursijas mežā ar romiem;
Praktiskā darbnīcas romu un ne-romu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī
„Romu dienas” kultūras pasākumi;
Starpskolu sadarbība romu bērnu un jauniešu iesaistei un kultūras attīstītībai;
romu kultūras pasākumu iekļaušana pašvaldību integrācijas stratēģijās un kultūras
atbalsta pasākumos;
kopīgi pasākumi Latvijas jauniešiem (romiem un ne-romiem), izmantojot Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras piedāvātās iespējas;
mērķtiecīgi iesaistīt aktīvos romu nevalstisko organizāciju pārstāvjus un aktīvistus;
iesaistīt romu sievietes LSOST aktivitātēs;
organizēt kopīgu pasākumu starp sieviešu invalīdu biedrību „Aspazija” un romu
organizāciju;
romu kultūras kolektīvus aicināt piedalīties Grīziņkalna svētkos;
sniegt sabiedrībai vairāk informācijas par Romu mākslas un vēstures muzeju, kas
darbojās Rīgā.

Informāciju un priekšlikumus apkopoja Jāni Ielītis, Latvijas Bērnu forums un Inete Ielīte,
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls

