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Segueix existint una discriminació al poble gitano a Espanya? El poble gitano, també 
anomenat Romaní, present a Espanya per més de set segles com en les altres parts 
d'Europa, ha estat víctima de discriminació, persecució i exclusió tot i intentant 
adaptar-se.  
 
 
El cert és, que la seva història per ara no ha 
canviat. El poble gitano continua sent 
discriminat a Espanya. La paraula "Gitano" 
avui dia es fa servir de manera despectiva i 
té una connotació negativa.  La comunitat 
Gitana no tendeix a barrejar-se amb la resta 
de la població, per la qual cosa suposa que 
dins d'Espanya hi ha barris amb només 
persones gitanes,  aleshores dita separació 
causa marginalització i no facilita la 
integració.  A Espanya, hi ha malauradament 
molts casos d'agressió i està bastant 
normalitzat apartar aquesta comunitat. 
 
El 2020, el relator especial de pobresa 
extrema i drets humans de les Nacions 
Unides va condemnar el tracte d’Espanya a 
la comunitat gitana, ja que, segons la seva 
investigació, gairebé la meitat dels 750 000 
romanís que viuen a Espanya, estan sota el 
llindar de pobresa i asseguren patir 
discriminació tant en el context laboral,  com 
en el context educatiu.  De fet, hi ha 
evidències que, en moltes ocasions, si una 
persona gitana va a judici per denunciar la 
seva situació de discriminació davant la llei, 

moltes vegades els casos queden arxivats pel 
fet de ser gitano. 
 
La situació social dels gitanos a Espanya ha 
evolucionat realment? És important 
remarcar que durant la dictadura franquista 
es va fer creure que els gitanos eren l'origen 
de malalties infeccioses com el tifus 
mitjançant els polls.  Eren els primers a ser 
criminalitzats i desparasitats per no 
contagiar ni provocar suposades epidèmies, 
seguits dels "vagabunds". Aquesta situació 
tan sols provocava humiliació per intentar 
provocar un sentiment d'inferioritat als 
Gitanos.  
 
Amb  l'erupció de la pandèmia, han sorgit 
diversos discursos i rumors sobre l'expansió 
del COVID-19, entre els quals es deia que la 
comunitat gitana estava vinculada amb la 
propagació d'aquest, fins al punt que va ser 
necessari publicar una recomanació del 
Consell per a l'Eliminació de la Discriminació 
Racial o Ètnica per a les possibles 
conseqüències que això pogués portar  i que 
estaven ja succeint. 
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Des de fa més de 700 anys que estan en 
aquesta situació i demanen protecció per les 
sistemàtiques agressions racistes – tan 
verbals com físiques – que pateixen.  
 
Les estadístiques demostren l'existència de 
situacions en les quals la comunitat gitana és 
criminalitzada per les actuacions 
individualitzades d' algun dels seus 
membres. Sense anar més lluny el juliol 
d'aquest any, l'incident de la mort d'un 
porter de discoteca al barri de Peal de 
Becerrero a Jaén a mans de 4 joves gitanos 
va donar lloc a un fort moviment violent en 
contra de tots els membres de la comunitat 
gitana d'aquest barri per part de la població,  
tot i que els familiars dels presumptes 
agressors van donar mostres de suport a la 
víctima i les seves famílies.  No obstant això, 
diversos gitanos van haver de marxar per por 
del poble – incloent-hi ancians – en veure les 
seves cases incendiades i pintades que 
inscrivien "Mort als Gitanos". 
 
Amb la intenció de millorar la situació de la 
comunitat gitana dins la societat espanyola, 
s'han creat programes d'integració, però han 
resultat majoritàriament inefectius. Perquè? 
Perquè tots impliquen que el poble gitano 
sigui un objecte subjecte als canvis 
d'elements exteriors en lloc de voler 
mantenir com a prioritat la seva identitat, la 
seva cultura i la seva dignitat.  Hi ha hagut 
fins i tot professionals que s'han encarregat 
d'intentar organitzar la comunitat i educar  
als carrers, així com aconsellar famílies, però, 
segons la comunitat gitana, tot i entenent la 
bona voluntat, semblava que es pretenia 
més una reforma que una integració 
completa en la societat. 
 
 

 
El problema aquí, tal com remarca la Unió 
Romaní, és que aquest tipus d'iniciatives no 
poden arribar a ser eficaços i aconseguir 
elsobjectius d'integració perquè fer canvis 
socials únicament dins la comunitat Gitana 
en lloc d'intentar també canviar alguna cosa 
en la resta de la societat.  Si una minoria està 
apartada o discriminada, no és del tot lògic 
intentar únicament de tractar el problema 
de la seva part de manera interna, vist que el 
problema té les seves pròpies arrels també 
fora de la pròpia comunitat, ja que és on no 
són tractats correctament ni aconsegueixen 
adaptar-se. 
 
S'intenta que, per exemple, en el context 
laboral s'inclogui més el poble gitano, però 
no es fan les gestions necessàries perquè 
això passi, per tant, candidats aptes per a 
llocs de treball poden no ser contractats.  Pel 
que fa a context educatiu, la culpa del fracàs 
escolar dels infants romanís s' atribueix a les 
famílies en lloc de fer que el sistema 
educatiu els guiï a poder-se integrar 
correctament amb  altres infants aportant la 
seva cultura alhora.  Tanmateix, el sistema 
educatiu segueix sense estar preparat per 
proposar alternatives o evitar i prevenir 
l'assetjament escolar racista cap a aquests 
nens que acaben marginalitzats. Sí que cal 
tenir en compte que la comunitat gitana és 
molt tancada amb si mateixa més que res pel 
contrast que tenen culturalment amb els 
altres, però la solució per a una integració 
(que, fins ara, ha resultat un tema complex) 
no només resideix en ells internament, sinó 
també en la societat. 
 
La comunitat gitana continua sent 
maltractada i discriminada, encara que 
tinguin nous mecanismes legals com el fet 
que el congrés hagi aprovat una Llei Anti- 
 



SETEMBRE 2022 
 
 

 
 
Discriminació classificant l'antigitanisme 
com un crim d'odi. Espanya necessita revisar 
el sistema perquè les pròximes generacions 
de la comunitat no estiguin destinats 
únicament a repetir una vida de pobresa i 
exclusió. 
 
Efectivament, el sistema no funciona 
correctament i si no es creen iniciatives que 
intentin tractar el problema de manera 
interior i exterior alhora mentre es conserva 
la cultura d' aquest poble i alhora se' ls 
convida amb els braços oberts des de fora, 
no és possible una bona integració de la 
comunitat gitana a Espanya.  
 

 
Per tant, fins a trobar solucions eficaces, és 
molt complicat canviar la situació actual que 
requereix de voluntat de totes les parts, 
sobretot de les parts que no concerneixen el 
poble Romaní, vist que són les que creen el 
sistema i les que el poden modificar.  
 
 
 

Maria Kinder Lucas,  
Estudiant de Relacions 
Internacionals a Blanquerna, 
Universitat Ramon Llull 
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