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Tothom coneix Co’/mbra pel seu
important complex universita-

ri. Perb aquest districte portugues de
250.000 habitants, situat a 200 quilb-
metres al sud de Lisboa, registra un dels
paisatges socials més ignominiosos de
l’Europa moderna.

Des de l’any 2005, les 60 famflies gita-
nes allotjades al barri d~s Pedreiras,
dins del municipi de Beja, viuen separa-
des per un mur de la resta dels seus
ve’~ns. Malgrat que, arran del canvi de
govern, l~juntament es va comprome-
tre a eliminar aquesta barrera física, la
seva presencia ii.lustra l’adversitat en
la qual viu la comunitat romaní a Por-
tugal. No solament perque, en aquest
cas, el mur la priva d’accedir a serveis
tan b~sics com l’educació, el transport
o la sanitat; també perque, a través d’ell,
exhibeix els gitanos com una anomalia
a extirpar de l’~mbit públic.

A Portugal, on viuen uns 50.000 gita-
nos, el rebuig institucional a aquest
col.lectiu ha arribar fins a límits tan col-
pidors com el de Co’/mbra, si bé la Cons-
titució del país prohibeix expressament
la discriminació de qualsevol persona
o grup per raons 6tniques, de classe, de
religió o d’orientació sexual.
La situació dels gitanos portuguesos

no és gaire diferent, perb, de la d’altres
pa’isos de la Unió Europea, on la pobla-
ció gitana s’apropa als 12 milions de per-

Uactual context de crisi ha intensificat la

situació d’exclusió social del col.lectiu gitano.

sones, la majoria residents a Romania,
a Hongria, a Bulghria i a la resta dels
territoris de l’Europa oriental.

Només cal recordar l’assasinat de
dues famflies gitanes a les mans d’esca-
mots al’extrema dreta a la ciutat honga-
tesa de Tatárszengy6rgy al maig de

l’any passat, el desallotjament de cam-
paments il.legals de gitanos a Franga
durant el període d’estiu, de resultes del
qual el president, Nicolas Sarkozy, va
dictar la deportació d’un centenar de
famílies cap a Romania, o la trágica
mort, el lO de febrer passat, de quatre

nens gitanos a Roma després que s’in-
cendiés la barraca on vivien a la Via Ap-
pia Nuova, una concorreguda circum-
val.lació situada prop de l’aeroport de
Ciampino, davant la indiferencia de les
autoritats locals. Sense oblidar tampoc
la segreg~ació en el sistema educatiu que
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suporten els gitanos a la República Txe-
ca, a Eslov6nia, a Eslov~quia o a Pol6-
nia, on els infants d’aquesta eomunitat
són escolaritzats en aules espeeials.

GITANOS A LA UE: UNA COiVIUNITAT DISPERSA

PROMESES A EXAMEN
Les deportacions dictades per Fran~a i
els luctuosos episodis ocorreguts a Hon-
griai a Roma, respecte als quals la vice-
presidenta de la Comissió Europea, Vi-
viane Reding, va expressar la seva
profunda indignaeió, han retornat el po-
b[e gitano al foeus de l’ateneió pública.
Justament quan es eommemora el 406
aniversari de la famosa reunió celebra-
da eI 8 d’abri[ de 1971 a Londres, en la
qual el moviment romaní va instituir la
seva bandera i el seu himne oficials.
Amb motiu d’aquesta efem6ride, enti-

tats, organitzaeions i personalitats gita-
nes van retrobar-se divendres passat,
dia 8, a la ciutat anglesa, on van consta-
tar el llarg eamí a reeórrer en el seu pro-
eés d’integració i de reeoneixement de
la plena ciutadania al si de la UE.

((Les eondicions de vida dels gitanos
són impossibles i es perpetuen, perqu6
els infants no van a eseola i és neeessari
que la pr6xima generació s’integri en la
societab>, ha afirmat Reding. La repre-
sentant de la Comissió Europea, eomis-
shria de ,Justícia de la institueió comuni-
t/u’ia, s’ha erigit en una de les veus més
crítiques respecte al paper dels estats a
I’hora de garantir els &’ets dels romanís,
fins al punt d’asseverar, el 14 de febrer
passat, que ((els diners posats a la dispo-
sició dels 27 estats per ajudar aquesta
conmnitat no s’han utilitzab).

Viviane Reding, protagonista d’una po-
16mica en comparar la persecució deis

¯ ¯ Ori~mri del nord de l’Índ~,
d’on va em/grar al principi del segle
R1V, el poble gitmm constitueix la
minoria ~~-Lica rnés important de la
Uni~ Europea. Al llarg d’aquests
segles, la seva tradició n6mada
l’ha duta adoptar les cultures i els
idiornes dels paüms del ven Continent
i d’An~rica on ha acabat assentant-se.
Aix~ l’ha convertit en una comunitat
homog~nta en costuras per~ I’o~a
diversa quant a les seres influtmcies.
N’hi ha de catblics, d’ortodoxos, de
protestants, de baptistes, i fins i tot
d’evangel/stes i de musulmmm. Amb
el roman:í c~m a llengua pr6pia, la
seva situaci6 dep6n del territori i del
context social que els ha tocar viure.

gitanos amb la soferta pels jueus a I~A-
lemanya nazi, va aprofitar la commemo-
raci6 del Congrés de Londres -~ambé
declarat Dia Internacional del Poble
Gitano- per exigir l’aplicació de l’ano-
menat Pla estratégic per a la integra-
ció social de la població romaní. Un pa-
quet de 10 mesures que el Consell de
Ministres d~ssumptes Socials va apro-
var el 8 de juny de 2009 a Praga per tal
que els estats de la UE avancin en la in-
clusió de la comunitat gitana -el 80% ac-
tualment es troba a l’atur- i en la pro-
tecció dels seus drets.

Aquest vadem6cum, segons Reding,
encara és hora que molts pa’/sos comen-
cin a imptementar-lo a través de mesu-
res no discriminat6ries que, entre altres
coses, han de preveure la dimensió de
g6nere, la participació de les entitats gi-
tanes en els fbrums de debat o iniciati-
ves de fornent de la interculturalitat.

Les mesures dictades pel Consell de
Ministres estan recolzades per una
batería de disposicions legals, entre les
quals l’article 13 del Tractat de la
Comunitat Europea o la Directiva
2000/43/CE, sobre la igualtat racial, a
més de la Xarxa EURoma, formada
per delegats de 12 estats membres als
quals s’ ha encarregat vigilar l’efectivi-
tat dels fons estructurals destinats a la
integració de la comunitat gitana.

ALTAVEUS SOCIALS
L’escassa implementació del Pla estra-
t6gic també ha estat denunciada des
de la societat civil. Aixího fan pal6s Am-
nistia Internacional i I’UNICEF en els
seus respeetius intbrmes, on assenya-
len la falta de proteeeió del col.leetiu ro-
maní i com, en general, la seva segrega-
ció i discriminaeió legal es manté amb
més o menys intensitat en la majoria
dels pa’/sos de la UE. En la mateixa li-
nia que altres organismes, les dues en-
titats indiquen que els principals pro-
blemes es loealitzen a l’Europa central
o oriental, on, a banda de l’exelusió dels
serveis bh, sics, els gitanos estan expo-
sats a diversos thctors com són la pobre-
sa, l’atur i el raeisme que es deriva dels
prejudieis al voltant de la seva identitat.

A aquesta lentitud en l’aplieació de les
10 mesures, també s’hi ha reIhoit la Coa-
lieió per una Política Europea per a la Po-
blaeió Gitana (ERPC, per la sigla en an-
gl6s), la principal platatbrma d’ONG
dedicades a la delbnsa dels drets hmnans
i a la Iluita contra el racisme, que en tot
moment ha fi~t costar a Viviane Reding a
rhora de critiear les exTpulsions de Fran-
<;a i I’acarnissament que pateLx la pobla-
ció romaní a Italia, a Portugal, a Hongria
i a la majoria dels p~ilSOS del continent.
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A l’Estat espanyol, on es calcula que hi
ha 600.000 membres d’aquesta comu-
nitat (80.000 dels quals a Catalunya),
les reivindicacions les canalitzen la Fun-
daeió Secretariat Git~ano, la Unió Roma-
ní, presidida per l’Mt Comissionat per a
assumptes gitanos de la UE, Juan de
Dios Ramírez Heredia, i, a Catalunya, la
Federaeió dAssoeiacions Gitanes de Ca-
talunya (FAGIC), el president del qual
és .José Santos Silva. Aquesta tbrtalesa
assoeiativa a la FAGIC s’hi agrupen
una trentena d’entitats- és la que per-
met, segons Santos Silva, que la situa

E[~ romard$ europeus, el 8fY~/e
dels quals es troben a l’atur,
confinuen exposats al racisme
que es deriva dels prejudicis
al voltant de la seva identitat

La majoria d’estats encara
d’aplicar el Pla d’accions no
discñminat6ries que preveuen
la dimensió de g6nere i l’accés
del col-lectiu en la vida pública

ció dels romanís a l’Estat espanyol no
sigui tan adversa com en altres palSOS
de la UE i que, en els darrers anys, s’ha-
gi produ’it un procés (le transfbrmació
que <(possibilita la millora de les nostres
eondicions de vida i l’obertura a la ple-
na incorporació social,.

Amb tot i aixb, Santos SiNa ereu que
cal incidir més perqub la ciutadania
prengui eonsciéncia de la realitat gita-
na i eviti els [hlsos prejudicis que atien
alguns partits pol/ties, en al.lusió al pp,
perqu6 <~el rebuig porta inevitablement
al eonfliete i a la no-conviv6ncia,.

En sintonia amb la resta de les enti-
tats, el president (le la VAt’,IC també eri-
tica la desídia d’algams fZ~)vevns en faci-
litar les ajudes promeses.. IqI fet que la
crisi obligui a retal[ar les inversions ha
servit d’excusa a mo[ts es(ats per no
destinar uns recursos que la conmnit at
gitana hauria (le poder supervisar,, diu
Santos Silva. Pel portaveu gitano, el 4()~
aniversari del Congr6s de I,(m(h’es 
una excel.lent oportunitat t)erqu6 els
romanis (,deixem de ser n6mades per 
tota la vida. i ~(ens incorporem :~ la so-
eietat com a ciutadans de pie dret,>. A
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