
]~.CISME A EUROPA:
EL CAS DELS GITANOS
D’un temps en~~., les notícies
relacionades amb la comunitat
gitana d’origen romanes
sempre van acompanyades de
pogroms, violencia policial,
expulsions i, fins i tot, com és
habitual a Italia, de normatives
i Ileis de car&cter obertament
xenbfob que violen els drets
més elementals de la
comunitat gitana.
Pero on I’etnia romaní pateix
un setge constant per part de
les autoritats és, precisament,
en el seu país d’origen,
Romania.

Govern de Romania que
¯ reformi la legislació sobre

habitatge.
A ROmania hi ha gairebé 2,2
milions de gitanos, un 10% de
la població. Si els índexs de
pobresa entre la població
romanesa és del 24%, la xifra
entre la comunitat gitana es
dispara fins al 75%.

Amnistía Internacional ha
publicat el document Tractats
com deixalles, en que
denuncia amb contundencia el
tractament que reben les
famílies gitanes romaneses,
especialment en materia
d’habitatge. La practica
sistem&tica del desallotjament
for(;ós, sense el procediment
de consulta pertinent, ni "
notificació ni allotjament
alternatiu, és habitual en molts
ajuntaments, i consolida
d’aquesta manera una
segregació racial que vulnera
les obligacions internacionals
contretes per Romania.
Uíndex de salut de la
comunitat gitana presenta
xifres for(;;a alarmants que són
el reflex de les terribles
condicions ambientals que
pateix la comunitat romaní. Els
seus campaments solen estar
empla£ats en abocadors
d’escombraries, plantes
d’aigües negres o a prop de
recintes industrials. L’any
2004, les autoritats municipals
de Miercurea Ciuc, al centre
del país, van expulsar per la
for(;a més d’un centenar de
romanís que vivien en un edifici
de la ciutat i els van reubicar a
menys de 300 metres
-dist&ncia prudencial per evitar
riscos d’intoxicació- d’una
planta de tractament d’aigües
residuals. Amnistia
Internacional demana al
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