Per la inclusió social de la comunitat gitana

Compromís per reduir
la desigualtat educativa
PROPOSTES ELECCIONS GENERALS 2015

Les Eleccions Generals del 20 de desembre seran fonamentals per configurar el model social i econòmic de l’etapa
de recuperació a Espanya. La crisi econòmica i el seu impacte sobre el mercat laboral, així com les mesures
d’austeritat, han afectat grans capes de la població; però l’extensió de la pobresa i l’exclusió no pot visibilitzar les
carències i debilitats d’una comunitat, la gitana, afectada no només per la privació material, sinó pel rebuig, la
marginació i la discriminació que pateix i que afecta la garantia dels drets més fonamentals.
Segons les dades més recents, la comunitat gitana, formada per unes 750.000 persones a Espanya, és un dels
grups de població que més pateix l’augment de l’escletxa de la desigualtat:

 de cada 4 persones gitanes es troben
3
en situació d’exclusió social, i el 54%
d’aquestes, en exclusió severa, fet que
suposa cinc vegades més que la resta de la
societat (9,5%), segons l’Informe FOESSA
2014.

 n 4% de les famílies gitanes segueixen
U
vivint en barraques i en entorns segregats
(Mapa sobre habitatge i comunitat gitana,
2007, Ministeri d’Habitatge, FSG).

L’abandonament escolar primerenc de la
joventut gitana se situa en el 63,7% davant
del 21,9% que presenta el conjunt de la
població a Espanya (L’alumnat gitano a
secundària: un estudi comparat, 2013,
MECD, MSSSI, UNICEF, FSG).

 a població gitana assalariada suposa un
L
37,6% davant del 83,6% de la població
total a Espanya (Població gitana, ocupació
i inclusió social, 2011, FSG).

LES NOSTRES PROPOSTES ALS PARTITS POLÍTICS
PER A LA PROPERA LEGISLATURA
Davant d’aquesta situació alarmant de desavantatge social, són imprescindibles mesures específiques que
garanteixin la inclusió social de les persones gitanes. Les desigualtats que pateix la població gitana en comparació
amb els estàndards de la resta de la població es produeixen en els àmbits clau per a la inclusió social i l’exercici
ple de la ciutadania.
La prioritat rau en l’educació, una eina clau per al canvi social i la nostra principal demanda; però, juntament
amb això, també pensem que és imprescindible abordar la situació de l’habitatge, l’ocupació i la discriminació.
Per tant, demanem als partits polítics un compromís ferm en la propera legislatura per tal de:
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Reduir la desigualtat educativa que afecta
els infants gitanos, i marcar com a
objectiu reduir a la meitat la taxa actual
d’abandonament escolar primerenc
(del 63,7% al 32%).

Eradicar el barraquisme i la segregació
residencial a través de plans d’accés a un
habitatge digne que incloguin mesures
d’acompanyament social.
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Incrementar el percentatge de població
gitana assalariada fins a un 50% i garantir
l’accés de la joventut gitana als recursos
disponibles per a la promoció de l’Ocupació
Jove (Garantia Juvenil i altres).

Promoure la igualtat i la lluita contra la
discriminació, reactivant el Consell per
a l’Eliminació de la Discriminació Racial
o Ètnica i amb l’aprovació d’una llei
integral per a la igualtat de tractament i no
discriminació.

La Fundació Secretariat Gitano (FSG) és una entitat social intercultural, sense ànim de lucre,
que fa més de trenta anys que treballa per a la promoció integral de la comunitat gitana
en tot el territori espanyol i en l’àmbit europeu.
Actualment disposa de 55 centres de treball en 14 comunitats autònomes.
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