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Contra les polítiques de Salvini i l’onada
d’antigitanisme a Europa
Chakir El Homrani

Fa més de 600 anys que el poble gitano conviu amb altres pobles en terres catalanes, malgrat totes
les polítiques antigitanes que ha patit des del mateix segle xv. Catalunya no ha estat una excepció;
tots els països europeus han legitimitat en algun moment de la seva història la persecució, el
maltractament, l’esclavitud i, fins i tot, l’extermini de la comunitat gitana.

Els esforços polítics per millorar la situació social del poble gitano arreu d’Europa són nombrosos i
han experimentat canvis positius en els darrers anys. Per exemple, l’any 2015 el Parlament Europeu
va aprovar una Resolució quasi sense precedents que demanava a tots els estats membres que
reforcessin la lluita contra l’antigitanisme.

Al nostre país també tenim deures per fer: continua havent-hi discriminació, recels i
clixés

Ben lluny d’aquest marc de lluita i rebuig contra l’antigitanisme, el ministre d’Interior d’Itàlia,
Matteo Salvini, vol fer un cens de persones gitanes per fer fora totes les que es trobin en situació
irregular. A més, es lamenta que Itàlia “s’hagi de quedar” les que han nascut en aquell país. No cal
que digui quins són els prejudicis, estereotips i la visió xenòfoba que hi ha darrere del que diu
Salvini. Al nostre país també tenim deures per fer: continua havent-hi discriminació i carreguem
damunt de les persones del poble gitano tot un seguit de recels i clixés.

Les contribucions fonamentals de la comunitat gitana
No només estic en total desacord amb la visió de Salvini, o de totes les persones que tenen idees
prefixades sobre el poble gitano, sinó que vull reivindicar els bons resultats dels successius plans
integrals del poble gitano a Catalunya, que des de l’any 2006 impulsa la Generalitat de Catalunya.

Gràcies a la incorporació de la comunitat gitana en el procés de renovació, disseny, implementació i
avaluació del Pla integral, i també de les seves actuacions, aquest poble és el protagonista clau en la
millora de les seves condicions socials, alhora que fa contribucions fonamentals al conjunt de la
societat catalana.

Des de l’Administració podem comprovar dia a dia com cada vegada més persones gitanes
aconsegueixen amb èxit continuar estudis postobligatoris o arribar a la universitat.

És essencial que les dones gitanes s’apoderin, siguin protagonistes socials i guanyin veu

Vam poder viure també com més de 350 dones gitanes vingudes de 16 països europeus, inclòs Itàlia,
així com de diferents ciutats i pobles d’arreu de l’Estat espanyol i Catalunya, van participar en el II
Congrés Internacional de Dones Gitanes. Aquestes dones no sempre tenen espai per poder
expressar-se, i moltes vegades no han estat escoltades. Elles són generadores d’uns canvis
importantíssims en tota la societat en el camí cap a la igualtat i la lluita pels drets de les persones
gitanes. És essencial que les dones gitanes s’apoderin i siguin protagonistes socials i guanyin veu.
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Molts prejudicis sobre el poble gitano neixen perquè la societat no hem sabut escoltar-les.

L’antigitanisme, una forma de racisme que cal combatre
Podria esmentar molts més exemples que desmunten els prejudicis i estereotips envers el poble
gitano. En la mateixa línia, la Resolució que ha aprovat el Parlament de Catalunya aquest mes de
juny manifesta el seu rebuig a les declaracions i polítiques antigitanistes, una forma específica
de racisme que cal combatre institucionalment i socialment.

Vull remarcar que, en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la nostra feina es veu
millorada per persones gitanes que són professionals dels serveis socials i persones del poble gitano
que ho fan com a ciutadans i membres dels moviments socials del nostre país. Totes elles estan fent
una aportació per millorar l’eficiència del nostre servei públic, les nostres institucions i el conjunt de
la societat catalana. Estan demostrant cada dia la seva excel·lència i professionalitat, i que la seva
cultura i valors gitanos són un exemple de solidaritat, respecte i concòrdia.

Crec que, només amb aquest exemple d’aportació de persones del poble gitano a la millora de la
qualitat de les tasques del Departament de què soc conseller, puc dir que les polítiques de Salvini
no només perjudiquen les persones gitanes d’Itàlia, sinó la resta de ciutadans d’Itàlia.
Aquest error no el cometrem a Catalunya.
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