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Santiago González Avión: "Galiza é
onde menos garantías teñen os xitanos"

"Non facemos expolsióus colecüvas,
son só unha suma de expulsións in-
dividuais". A elocuencia saía da
gorxa do ministro de Inmigración
francés, Eric Besson, recentemen-
te iniciado o proceso de deporta-
cións masivas da poboaóón xitana
asentada no país, que cumpría on-
te un mes. O mércores estas expul-
si~us individuais ascendfan a 635.
E ao finalizar agosto, o retorno de
romanís aos seos países de orixe su-
mará máis de 950. Ademais, no que
vai de ano Francia botou xa 8.000
dganos -os últimos 300 saíron o xo-
ves en voos desde a capital e desde
Lyon-. París asegura que cumpre a
legalidade; mais sobre iso ao que
denomina "programa voluntario",
a ONU asegura que "ninguén acce-
den libremente nin foi informado
dos sens dereitos".

Historicamente perseguidos,
masacrados durante o Holocausto
e nunca resarddos, no 2007 Italia
retomou a súa cruzada contra os xi-
tanos. No 2010 é Francia, adafl da
democracia europea. Estenderase
a máis estados? Podería acontecer
o mesmo aquí?

"A situadón dos :atanos do Esta.
do español é a mellor de Europa".
En Galiza viven máis de 9.000 cida-
dáns xitanos, distribuídos en 150
núdeos de poboación, nun total de
50 concellos. As sete grandes cida-
des albergan o 70% do total, que re-
presentan o 2% do colectivo xitano
estatal e ao redor do 0,25°6 dos ha-
bitantes da comunidade. Segundo
Santiago González Avión, presiden.
te da Fundación Seeretañado Xita-
no, "aquí non podería acontecer o
mesmo que en Francia, porque o Es-
tado español é o que máis protexe os
dereitos dos xitanos".

gd á a a~a ~a¢a~~ ~a q~m ~l;í
a a¢a~amr m R’am~
NOs coalificámolo como indignante
e intolerábel.
~qiffnm~m~atanbr u-
~ m nm¢~maw/mm,-

~tá aw ~aa~a~ lamdal~
Si, aínda que nds somos conscientes
de que Bruxelas non ten excesivos
instrumentos para actuar en contra
de Francia nesta cuesüón. O que si
que debe.da facer é algunha declara-
ción política. No seu dia, co de Italia
saldoose, precisamente, coa eonvo-
catoña do primeiro camio europeo
dos xitanos.
b ¢mma~ Ea~m ~lá a ~lm-
mlmnmnl~ m rebi~e~ nas gara~-

O presidente da Funda¢i6n Secretañado gitano, Santiago González Avión

No men entender, é o momento de
porse en guardia, e non s~ con te-
mas de xitanos, senón coas garan-
tías democráticas que Ues afectan
aos ddadáns europeos.
I~ ~ aojo ~ ~ al~ qa~ a~m-
~a Uma~~mm~t~~a~a
Id~ana~
0 precedente desta etapa histórica
concreta é Italia. Que este país to-
mase esa postura de ultradereita
coa poboaeión xitana, non era es-
traño.
$a¢lqmaoa.
cando Italia comezou a política de
sinalar os xitanos, mmaneses e do-
utras procedencias -en italia hai
moitos ciganos procedentes dos
8alcáns, que saírun do pats tras as
guerras dos Balcáns de fin do século
XX-. Eu vivín en Roma entre 1991 e
1993 e chegaban os xitanos da gue-
rra entre Serbia e Croacia, e a me-
dida que foron pasando as sucesi-
vas guerras balcánicas fomn saíndo
xitanos da zona. En Italia foron ti-
pificados de inmediato como delin-
cuentes, de feito cometían peque-
nos mubos, vivtan segregados e en
condicións de exdusión moi fortes.
Italia non ten medidas de indusión
hin para a comunidade xitana pro-
piamente italiana nin para a que se
incorpora de fóra. De todos é coñe-
cido o déficit democrático italiano.
Italia reñmda as leis electorais da re-
pública co obxecto de superar un-
ha situación de enquistamento que
procedía da posguerra e do pacto
anticomunista --o obxectivo italiano
é que os comunistas non puidesen
gobernar- e iso non tiña sentido

despois da caída do muro e da mo-
dernizaeión do partido comunista
italiano que daramente era omáis
moderado de todo o mundo como
despois se demostrou co seu ingre-
so na internacional sodalista. A re-
fundación da república resuhou un
desastre por dous motivos: o que
acaparou máis poder nesta etapa
é un personaxe vinculado directisi-
mamente coa corrupción existente
na anterior etapa, Berculsconi fun-
da dammente o seu imperio á som-
bsa de Betfino Craxi. Craxi morre no
exilio e cunhaimportante cantidade
de procesos xudiciais á súa contra
dos que Beflusconi se libra, co que
se dedica a lexislar cada vez que pa-
sa polo poder para evitar ser investi-
gado e que haxa o que os nortcame-
ricanos chaman eonflito de intere-
se. Despois non podemos esquecer a
deriva fasdsta do seu 15rindpal alia-
do, aLiga Norte, que se dedambade
uhradereita, coa neta de Mussolim.
Italia non se e, ara¿q~Hza polas
s~as garalSm sodag
0 que acontece é que, daquela, quen
pensase que Italia ía ser tmha excely
ción en Europa, astábase a equivo-
car. Ningúen pode dubidar da coa-
lidade democrática de Francia, on-
de se estiro a piques de incriminar
por un tema menor ao presidente
da República de Jacques Chirac e
non quixo que se fixese ningún mo-
vemento para evitalo, para que as
cousas corresen ao seu favor. Fran-
cia está no outro extremo de Italia
nas garantías democráticas, porque
de feito o seu obxecto durante moim
tempo foi evitar que a ultradereita ti-

vase lugar en calquera organismo de
represemadón política. Por iso re-
sulta extraordinariamente preocu-
pante o que está a acomecer agosa
en Francia, porque se trata dan con-
taxio de políticas moi autoritarias e
mol xenófobas dun país de moilaxa
democrada a outm de indubidábeis
ralgames democráticas.

tlmm ~ rima am’a e t~ma mm~
~ a/ad~ a-~ ~t to~la~ fraa-
ce~as. A inan alias ~ei de (airo, na
parto o qm coadmiu á tamidea-
daaSa~.
Niso estou moidacordo, pero a polí-
tica de man dura francesa de Sarko-
zy, pñmeiro como ministro de Inte-
rior, e despois como presidente, aín-
da que é unha polítca de seguridade,
férrea, se caracteriza moito por un
principio repúblicano do que o que
fui que a pague.
~ ha’i~~ ~n,oqma0dm o m
A~W qtmim~sa mm-
tan ~ legaHade e que as medidas
dlscrindmd:m’las van en COlld~
dos prbciples e valores france-
ses, co cal as acmad4es enm fa-
laces. Mab Iso non ~i o que apE-
cou cos ddad,’ins de segunda ¯

¯ tercdra xrdcKm das e~ cohMas,
hin o que aplica agota. A intole-
rancia cara ~c minorlas ¿4Meas
eu culturais non é nwa.
No caso da po~aci¿n de orbe ma-
grebí de ~nc:~ non se toman medi-
das indisctiminadas conU’a des, aín-
da que se usa a forza polidal danha
maneiraimportante, pero prindpal-
mente contra os manifestantes. Non
hai unha politica de identificadón

indiscrimm" ada de cidadáns de oñxe
árabe. E cando falo de contaxio na
política contra os campamentos xi-
tanos é porque non se trata dunha
política do que o que a fai a paga,
senón de que: estas persoas viven
flega3mente no país e ímolas depor-
tar, sen ter en conta que a otixe des-
ta onda foi un enftotuamento entre
un policía e un cidadán concreto no
mes de malo. Resulta que a partir de
aí comézause a idenüficar a todos os
xitanos que hai no país. Esa políti-
ca non é francesa, senón que é unha
política mol étuica e caracter/süca
do modo de actuar italiano.

~ m~mttum tl~t
Si, hai países, e non polas velocida-
des de integración senón polos de-
reitos de cidadania. Se es sueco ou
alemán tes uus dereitos de tránsito
dos que careces se es romanés ou
búlgaro, e isto é moi grave. A políü-
ca de Sarkozy está a violar as directi-
vas europeas de discriminación por
orixe radal e asenta unha forma de
proceder na que teñen máis valor as
políticas nacionais sobre dereitos
humanos e cidadania que as euro-
peas. Isto paréeenos absolutamente
preocupante.
t ua pamca t~l~ tmtt~lar-

~~mm qat i at~tatta

Non. Cousa diferente é o que acon-
tece en España e en Galiza, porque
os demitos de cidadanía que os xita-
nos teñen en España non son equi-
parábeis aos de ningún outro Estado
do mundo. A situación comparativa-
mente é moito meUor porque outms
países que teñen recoñeddos derei-
tos políticos da poboación xitana,
como son a maioría dos países do
Este de europa, non obstante, esas
declaradón non van seguidas nece-
sariamente de políticas de inclusión
social. Non che serve de moito ter un
depurado ou dous, ou media ducia
de deputados xitanos, como existe
nalgún deses países ou incluso no
Padamenteo Europeo se non exis-
ten políticas de inclusión social ou
se son daramente segregadoras. 0
recoñecemento dos dereitos en Es-
paña é superior non só no marco
xurfdico senón sobre todo na efec-
tividade das políticas de inclusión.
Na lexislación francesa fálase de xi:
tanos como des gens de voyage, por-
que o outro ten unha connotación
émica, e como talx~nte de ~ non
teñen recoñecido o de~to ao empa-
droamento nun coneello.
Pe~o pensemos no qm pasto ras
poboados chabddas do Vao ou
de Penamoa.
Iso foi moi preocupante. En Ga-
liza prodficese a maior exclusión
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residencial da comunidade ximna
dentro do Estado español, onde ha/
maior número de xitanos en asenta-
mentes chabolistas, moi vinculados
no imaxinario colectivo coa delin-
cuenda. No estudo que fixemos no
2006-2007 demóstrase que na in-
mema maioría dos asentamentos da
comunidade non teñcn ningunha re-
ladón coa delincuenda e algúns te-
ñen escasa relad6n eaa ~dórL
Os máis coñeddos, como eses que d-
m, tefien moro poder no ~o
colectiw dos galegos. Os galegm, non
son capaces de borrar esta idea.

~odmm~~~ms o.h jmb

VouUe pór un exenIplo histÓrico. Nos
países ex soviéfiom, os ddadáns xita-
nos fiñan exactamente os mesmos
dereitos e deberes que os demais, pe-
ro había unha políúca mol clara de
acukummento, de borrar a súa idan-
üda cultural, e de asimiladón aos pa-
tróns ~-feninistas. As políti-
cas doEstadoespañolnopasadoeran
tamén pretendidamente asimilado-
ras. Hoxe falamos máis de conviven-
cia, de indosión, de recoñecemento
colturaL
"~ mFm mm~m#’, mdm bm~

Ni~én meller que Babea Fonseca pa-
ra analizar a situadón dos xitanos nos
antJgos países comunistas e na Euro-
pa poscomunista. Ffxoo enEnmrní-
deme de#, que en castelán editou
Crónica. "Os negros europeos", é o
cualiticafivo que meUor os define se-
gundo a autora, que relata a seguinte
cronoloxía do desas~ e o porqué do
fracaso das politicas sodais. En Polo-
rda, alada que os ~dtanos con.¢diuíen
o 0,005% da poboadón, "o proble~m
xitano" considemuse unha"impor-
tante tarefa de Estado’, e creouse un-
ha Oficina de AsuntosXitanos bab~ a
xurisdidón do Minismio de &suntos
Interiores; é dicir, da polida. Estiro
fundonanda até 1989. 0 p|an forma-
ba parte da moda febril de "producfi-
vizadón’, que, coas súas disposidóos
ben intendonadas de asistencia so-
dal, impuxo en realidade unha nova
cultura de dependencia aos xitanos,
que sempre se opuxeron a ela. Aca-
bafta adolxándose unha normaüva
similar en Checoslovaquia (1958),
en Bulgaria (1958) e en Romanía
(1962), ao tomar impulso a moda 
asimilad6n forzosa. Mentres tanto,
en Ocddente empezou a imporse a
tendencia lexislariva contraria, un
nomadismo forzoso, pero con ob:~c-
tiros idénticos. En Inglaterra, por
exemplo, unha 1el en 1960 converfla
"facer un alto" nunhainfmcciónpuní-
bei para os "viaxeiros": o prop6sito
era facedles asentarse. "Os reforma-
dores ~ estaban cenvenddos
de que medidas dese xénero mellora-
flan norabelmente a vida difícil dos
:tiranos: a educación era a única espa-
ranza para unha xente que vivía ~óm
da historia’; e o asentamento traería
consigo a pasibilidada dunha educa-
dón. Pero ffmguén peosou nunca en
preguntarUes aos propios xitanos. E
esa é a causa de que fracasen todas as
tentaüvas de asimfladón".
Fala ~ m¢e¢~amma~ mltaraL

lmm"" " caléaadtra
~ ~m m’tmm, lw, mtm torras
mmm, fal ~mflmlaNmm~
mmmmdaH~L
Máis ben carecen das mesmas opor-
tunidadas. A perda do idioma minan[
entre des é en España moro anmrior
a que se comezase a facer poliüca so-
dale/nduso anmior ¿s poffficas re-
pres/vas das pfimdras politicas de ha-
tegradón dararnente asimiladonis-
tas do sécoloXVm. EnF~paña a perda
d anmrior ao século xvm.
~ dm~m mlmm¢qM

Pero digamos que foiunha estrate:da
vital dos romanís españois, non un.
ha imtx~idón directa. A prindpio do
sdculo XVl hai varias pmgmáücas en
contra do idioma dos ~dtanos, pero
non no XVII, aínda que de novo sihai
represión no XVIII, cando realmen-
te xa se pardem. 0 resto de sinais de
identidade mantéñese de maneira
superior ao do resto de mmanís eu-
ropaos.
P’~~¢lmmmr a~~~mmWto
tmmi~lm mmm3~.
Taivez. E no Estado español outra ca-
racterísdca é que non son itJneran-
tes.
t o ~ico no que est~ mmtado~
Non, pero nos ~tses comunistas os
asentamentos produdronse dunlm
forma moi asimiladonista e as novas
polflicas de vivendas eapulsaron moi-
ras veces os propios mtanos das súas
casas e crearon can-gres de chabolis-
mo. Ademais, agoto, despois do co-
munismo, os dereitos non están en
absoluto garanfldos.
l~mmmb e ~mm ~~m~~, e
qm fah malmm~ a iml~a~a
]dtmm de ~,,’~ e de F.spa~ é cm.
(~m. Cal 6 e ceatacto dm xltmms
g, Jqm ce 8,,b~
En determinados ámbitos é moi es-
treito. Os que están esealarizados te-
ñen un dominio equiparábel ao do
resto da mozos e mozas do pats. Hai
xitanos, incluso castd¿ns, que apre-
denderon o galego nas feims itineran-
tes e mercados. Eu por exemplo, te.
ño uncompañeim naddo e criado en
Castela, que pode manter perfecto-
mente unha eanverm en galego. Pero
os xitanos, que parden o romanf e es-
tán a perder o caló a unha veloddade
xeneradonal mol preocupante des-
de o punto de vista idenfitario, teñen
unha e~orme preferenda polo uso do
castdán. 0 oso xeral do galego é por
tanto, pequeno. Ademais, en Galiza
hai :tiranos galegos, casteláns e por-
mgueses. E ulrimamente tamén de
Romanía.
@s ~ ~iam ~ I~ma~a altal~
am~d~~al~tam~Ua~
Hai xitanos en Galiza que están máis
ideoloxizados e máis integrados no
movernenm :dtano e son moito máis
comentes de que son mmanís coma
des e de que hai unha comunidade
de ime~ses enropea e universal. Os
que non están ideolo:dzados amosan
unha grande indiferenza. E mmén hai
outros que son comentes do que é
ser ximno ~enm, dasúa cul-
tura, para saben que parte dos este-
rcoüpos negativos vinculados cos ~J-
tanos se mforzan cos romanís ruma-
nos e marcan distancias. ¯
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