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Comunicat de rebuig del Consell Municipal del Poble Gitano de
Barcelona, per les declaracions del ministre italià Sr. Salvini, en relació al
Poble Gitano.
Les paraules pronunciades el passat dilluns 18 de juny pel ministre de l'interior italià Matteo
Salvini desperten en tots nosaltres la por de tornar a viure una de les pàgines més fosques de
la història del Poble Gitano.
Tot i la marxa enrere feta per les explicacions donades pel mateix Salvini ahir, ja que la mesura
proposada, un cens per ètnia, és inconstitucional també a Itàlia, la gravetat d'aquelles paraules
no desapareix. Tampoc podem confiar molt en el que és possible o no a nivell legal, ja que les
lleis poden canviar. Podrien estar arribant temps molt difícils per al Poble Gitano i per a tots els
grups definits com "minoritaris".
Des del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona reafirmem la nostra solidaritat amb
els germans i germanes gitanes d'Itàlia i de tot Europa. Hem d'actuar tots, població gitana i no
gitana, de tots els països. Des de l'est d'Europa ens arriben notícies encara més esgarrifoses, de
grups paramilitars d'extrema dreta que amb el beneplàcit dels seus governs cremen cases i
exerceixen tota mena de violència contra la població gitana. Fins al 2013 encara es practicaven
esterilitzacions forçoses a les dones gitanes de la República Txeca. A Hongria i Eslovàquia els
nens i les nenes gitanes estan segregats en col·legis amb alumnat amb problemes
d'aprenentatge. Com podem seguir mirant cap a un altre costat?
Les declaracions del ministre Salvini són inacceptables per a un càrrec públic d'un estat
membre de la Unió Europea com és el de ministre de l'Interior, i considerem que, el mínim que
se li hauria de demanar seria que dimitís. Tot i que és cert que no és traient a Salvini com es
resol la situació (ja que els "Salvini" d'Europa són el reflex d'una societat enverinada per l'odi i
la por), això seria un primer pas, ja que no és aquest el moment de deixar cap opció de costat.
El Poble Gitano ha estat gairebé des del principi de la seva història un poble perseguit,
rebutjat, odiat. Avui dia la situació ha millorat en molts aspectes, però no en la seva totalitat. El
prejudici antigitano és fort i radicat a la societat general, on molt sovint hi ha brots antigitanos
i sempre hi ha un racisme subtil que afecta la nostra gent. Quan un alt càrrec d'un govern,
quan reconeguts diaris, quan en la televisió i en els mitjans de comunicació en línia, el missatge
que es transmet és el de "els gitanos roben", "els gitanos són incultes", "els gitanos no es volen
integrar ", s'està fomentant l'odi cap al nostre Poble. I l'odi, quan pren força, mai sabem on pot
arribar. Per això tornem a repetir: el mínim que hem d'exigir és que el ministre Salvini deixi de
ser ministre. Ja no podem permetre que el Poble Gitano segueixi estereotipat en els mitjans de
comunicació i ja no podem tolerar brometes i refranys que ens posen sempre com el mal
exemple.
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Hem d'exigir una societat saludable que no es limiti a tolerar, sinó que sigui veritablement
inclusiva amb tots. Junts, és el moment de començar, doncs podríem tenir menys temps del
que pensem a la nostra disposició.
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