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ELS GITANOS TAMBÉ SÓN CIUTADANS EUROPEUS
PER UNA ESTRATÈGIA D’INCLUSIÓ SOCIAL  

I NO DISCRIMINACIÓ DE LA COMUNITAT GITANA
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LA COMUNITAT ROMA/GITANA A EUROPA S’ENFRONTA  
EN L’ACTUALITAT A DIVERSOS PROBLEMES…

•	Expulsions col·lectives motivades per l’origen ètnic comú dels grups 
(incompleix l’article 19. 1 de la Carta de Drets Fonamentals de la 
Unió Europea).

•	Proliferació de missatges prejudiciosos sobre la identitat dels gitanos, 
associant a les famílies gitanes amb delinqüència i prenent mesures 
discriminatòries basades en aquests prejudicis (incompleix l’article 21 
de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i la Directiva 
Europea sobre igualtat racial (2000/43/CE).

•	Nivells d’exclusió social greu, amb falta d’accés a un habitatge digne, 
situacions de segregació escolar, baixos nivells d’instrucció genera-
litzada, ocupacions precàries, desprotecció social (drets reconeguts 
en els Articles. 14,15 i 34 de la Carta de Drets Fonamentals de la 
Unió Europea).

DEMANEM: 

•	Que atenent als brots de rebot i racisme que pateix la comunitat 
romaní a Europa, els poders públics i les societats civils en tot l’àm-
bit europeu condemnin qualsevol mesura discriminatòria i mostrin la 
seva solidaritat amb aquesta comunitat. 

•	Que cada país membre de la Unió Europea impulsi una estratègia 
per avançar en la inclusió social de la població gitana, sobre la base 
dels 10 Principis Bàsics Comuns per a la Inclusió de la Població Gi-
tana adoptats pel Consell Europeu, les orientacions contingudes en 
la Comunicació marc de la Comissió Europea de 5 d’abril de 2011 
per a l’elaboració de les estratègies nacionals d’inclusió i en el marc 
de l’Estratègia Europa 2020, instant al seu compliment des de les 
institucions europees.

•	Que les institucions europees treballin tenaçment en l’impuls, segui-
ment i desenvolupament de polítiques eficaces per a la inclusió social 
i la promoció de la igualtat de tracte i no discriminació de la comuni-
tat gitana: Els roma/gitanos també són ciutadans europeus.

•	La conscienciació de tota la societat per mostrar un “ja n’hi ha prou” 
enfront de la vulneració dels drets humans, davant determinats dis-
cursos i mesures que semblen obviar que les persones gitanes són 
ciutadanes de ple dret en la Unió Europea.

Aconseguir la plena inclusió social de la població gitana a Europa 
és una tasca complexa en la qual han d’estar implicades totes les 
administracions i a tots els nivells. Però també és una tasca que 
requereix d’una participació activa de les famílies gitanes i de les 
organitzacions socials que treballem en la seva promoció, així com 
del conjunt de la societat.

La Fundació Secretariat Gitano engega la Campanya
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...amb l’objectiu de cridar l’atenció dels poders públics espanyols, euro-
peus i dels Estats membres de la Unió Europea sobre la vulneració dels 
drets fonamentals que la població roma/gitana està patint a Europa.

Ens basem en els valors indivisibles i universals de la dignitat humana, 
la llibertat, la igualtat i la solidaritat, i en els principis de la Democràcia i 
l’Estat de Dret contemplats en la Carta de Drets Fonamentals de la Unió 
Europea que institueix la ciutadania de la Unió i crea un espai de llibertat, 
seguretat i justícia, situant a la persona en el centre de la seva actuació.

En concret, en la Carta de Drets Fonamentals:

•	Es prohibeix tota discriminació, i en particular l’exercida per raó de 
sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, 
llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre 
tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, dis-
capacitat, edat o orientació sexual (Article 21)

•	Amb la finalitat de combatre l’exclusió social i la pobresa, la Unió re-
coneix i respecta el dret a una ajuda social i a una ajuda d’habitatge 
per garantir una existència digna a tots aquells que no disposin de 
recursos suficients, segons les modalitats establertes pel Dret de la 
Unió i per les legislacions i pràctiques nacionals (Article 34.3)

•	Estableix el dret de tot ciutadà o ciutadana de la Unió a circular i 
residir lliurement al territori dels Estats membres (Art. 45.1).

•	Prohibeix les expulsions col·lectives (Art. 19).

•	Estableix la Igualtat davant la llei de tot ciutadà de la Unió (Art. 20).

Per això, és deure dels responsables polítics, de les institucions, les orga-
nitzacions socials i les societats en general, vetllar pels drets de cadascun 

dels ciutadans i ciutadanes que conformem la Unió Europea, possibili-
tant la igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos bàsics i la 

igualtat de tracte independentment del nostre origen 
ètnic o cultural, social, de gènere, de creen-

ces, etc. I aquest deure cobra un espe-
cial significat quan les persones o els 

grups es troben en situacions d’es-
pecial vulnerabilitat social, com és 
el cas de les comunitats gitanes.


