Propostas da Fundación Secretariado
Xitano para as eleccións municipais 2019

A Fundación Secretariado Gitano ( FSG) é unha entidade intercultural, sen ánimo de lucro, que leva máis de
trinta anos traballando pola inclusión social da comunidade xitana e a igualdade de oportunidades en todo o
territorio español e no ámbito europeo. Conta actualmente con 55 centros de traballo en 14 CCAA.
www.gitanos.org

As eleccións municipais que se celebrarán o próximo 26 de maio son clave para configurar o
contexto político e social de
os próximos anos, nun momento no que se consolida a
recuperación económica tras varios anos de profunda crise económica e social, que afectou
moi especialmente aos grupos máis desfavorecidos, como a comunidade xitana. Nun contexto
de crecente incremento das desigualdades sociais, é necesario fortalecer as políticas sociais, o
sistema de protección social e os servizos públicos, de maneira que se garanta a igualdade en
dereitos e oportunidades para o conxunto da cidadanía.
Desde a Fundación Secretariado Xitano queremos contribuír ao proceso electoral e á toma de
decisións achegando propostas en dúas direccións.
Por unha banda, reforzando as políticas de loita contra a pobreza e a exclusión social,
apostando por medidas que promovan a cohesión social e os dereitos máis básicos de toda a
cidadanía: garantía duns servizos sociais públicos e de calidade, garantía duns ingresos
mínimos que protexan contra a pobreza, e maior investimento na infancia.
Doutra banda, propoñemos medidas específicas que aborden a profunda fenda de
desigualdade que afecta á comunidade xitana para compensar a súa situación de
desvantaxe:









3 de cada 4 persoas xitanas que viven en España (o 72%) atópanse en situación de
exclusión social: 54% delas en exclusión severa, cinco veces máis que o resto da
sociedade (9,5%)1.
6 de cada 10 nenos e nenas xitanas non terminan a Educación Secundaria Obrigatoria2
Máis de 2.200 familias xitanas viven aínda en chabolas3.
A taxa de exclusión do emprego entre a poboación xitana é do 78,6%4
43,3% de mozos xitanos e xitanas entre 15 e 19 anos nin estuda nin traballa.
A comunidade xitana segue sufrindo unha discriminación “intolerable”, segundo a
Axencia da Unión Europea para os Dereitos Fundamentais ( FRA)5
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10 propostas electorais para avanzar na igualdade do
pobo xitano
1.

Plan de choque para

combater o fracaso escolar, poñendo en

marcha desde os poderes públicos medidas de orientación, de apoio e de
reforzo educativo adaptadas ás necesidades do alumnado xitano para
asegurar que terminan, polo menos, a educación secundaria obrigatoria.

2.

Posta en marcha de medidas

para reverter a segregación

escolar que afecta especificamente o alumnado xitano, abordando a alta
concentración en determinados centros educativos ou clases con
intervencións dirixidas a promover o éxito escolar e garantir a cohesión
socioeducativa.

3.

Plans de acción para a

erradicación do chabolismo e a

infravivenda no marco do Plan Estatal de Vivenda, dotados dos recursos
necesarios, e aplicando metodoloxías encamiñadas a solucións estables e
definitivas, que combinen as medidas de realoxamento con outras de
acompañamento e apoio social ás familias durante todo o proceso.

4. Programas de formación e acompañamento cara ao
emprego, adaptados aos grupos máis desfavorecidos e afastados do
mercado laboral, como a poboación xitana, con medidas específicas para
mozas que nin estudan nin traballan.

5. Atención especial á infancia xitana no deseño de medidas
políticas ou asignación de recursos para abordar a pobreza
infantil. Debido á brecha de desigualdade que afecta á comunidade xitana
no seu conxunto, a infancia xitana soporta uns niveis de vulnerabilidade social
maiores que a media.

6. Actuacións dirixidas a garantir a igualdade de
oportunidades das mulleres xitanas, especialmente daquelas en
situación de maior vulnerabilidade, promovendo medidas para o seu
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desenvolvemento social, persoal e laboral, que sirvan para compensar as
desvantaxes e barreiras que sofren na súa dobre condición de mulleres e
xitanas.

7. Medidas para loitar contra a discriminación por orixe
étnica ou racial, apoiando servizos de asistencia a vítimas da
discriminación; desenvolvendo accións de sensibilización para combater a
imaxe social negativa da comunidade xitana; impulsando un papel proactivo
das fiscalías de delitos de odio e discriminación; e facilitando a formación de
axentes crave para garantir unha aplicación efectiva da lexislación en materia
de discriminación.

8.

Aproveitar a gran oportunidade que ofrecen os

Fondos Estruturais e

de Investimento Europeos, e a Prioridade de Investimento específico
para a comunidade xitana ( P.I. 9.2) para investir a través dos Programas
Operativos rexionais en intervencións en vivenda en contextos desfavorecidos
( FEDER), ou en programas de educación, emprego e igualdade de xénero (
FSE).

9. Recoñecemento institucional da comunidade xitana,
celebrando o 8 de abril como Día Internacional do Pobo Xitano, e poñendo en
valor a súa historia e a súa cultura introducíndoa no currículo escolar.

10.
Creación e/ou impulso de plans ou estratexias específicos
que, con carácter autonómico e en coherencia coa Estratexia
Nacional de Inclusión Social da Poboación Xitana, ofrezan
un marco político que garanta a igualdade de oportunidades das persoas
xitanas. Poñendo en marcha desde os poderes públicos medidas de
orientación, de apoio e de reforzo educativo adaptadas ás necesidades do
alumnado xitano para asegurar que terminan, polo menos, a educación
secundaria obrigatoria.
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