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Resum 

 

El projecte RTransform explora com les dones gitanes estan transformant els sistemes educatius 

amb la mobilització social i política. Aquest report és un resum de la recerca documental duta a 

terme en el paquet de treball 1 (WP1) del projecte, i es va elaborar durant els tres primers mesos 

del projecte (desembre 2020 - març 2021). El document ha estat elaborat pels socis del projecte, 

que són: P4 Centre Amalipe (BU), Programa d’innovació gitano i social (ES), Municipi 

d’Ampelokipi-Memeni (GR), institut Dr. Ámbédkar Szakkozepiskolla, Szakiskola és Altano (HU), 

Universitat de Coventry (GB). Aquest report aporta detalls i taules per a Espanya, Gran Bretanya, 

Grècia i Hongria i analitza específicament les set àrees temàtiques següents: i) Abandonament 

escolar primerenc; ii) Participació en l’educació infantil i l’escolarització obligatòria; iii) 

Participació en graus educatius superiors; iv) Segregació de l’alumnat gitano a l’educació v) 

Participació de les dones gitanes en activitats d’aprenentatge permanent; vi) Discurs 

antiimmigració (antigitanisme), i vii) Experiència de discriminació de les dones gitanes. La 

informació s’ha col·locat en una taula perquè sigui fàcil d'accedir-hi i de consultar-la. Considerem 

que és un document viu que ofereix una línia de base per començar el projecte, però que es pot 

continuar desenvolupant. Les troballes fan palès que les set àrees temàtiques necessiten 

treballar horitzontalment amb dones gitanes de base. La recerca documental mostra que els 

països esmentats no apliquen la legislació i que la majoria de les dones gitanes de base s'amaguen 

de la societat dominant i es troben en situacions molt precàries. La comunitat gitana està exclosa 

i aquest report mostra exemples de bones pràctiques per revertir-ho. Els projectes i estudis més 

reeixits i que han tingut més impacte en la població gitana s'han centrat en una comunitat 

heterogènia, horitzontal i inclusiva. S’han seleccionat projectes o estudis acadèmics a partir de 

referències de renom i amb el suport d’un treball èticament sòlid i rigorós. Hem estat coautors 

del document per assegurar-nos que els protagonistes de cada país puguin contrastar les fonts 

amb les dones de base i garantir que es fa referència a la realitat.  

 

Socis 

El consorci és divers i inclou una sèrie de persones que treballen per a entitats polítiques, 

escoles, organitzacions, entitats benèfiques i ajuntaments.  
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● Líder: Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen (ES) 

● Universitat de Coventry - Centre per a la Investigació de la Dansa (GB) 

● Desenvolupament Alternatiu Innovador (GR) 

● Associació Amrita (HU) 

● Centre Amalipe per al Diàleg Interètnic i la Tolerància (BU) 

● Care for Young People’s Future CYFC (GB) 

● Generalitat de Catalunya - Programa Gitanos i Innovació Social - Direcció General 

d’Acció Cívica i Comunitària (ES) 

● Municipi d’Ampelokipi-Menemeni (GR) 

● Institut Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általańos Iskola és 

Martin Luther King Középiskolai  

Descripció general del projecte 

El projecte tracta la inclusió social amb la potencialitat de promoure l’educació entre les dones i 

les nenes gitanes. La Unió Europea ha pres mesures per aplicar estratègies d’integració de la 

població gitana i polítiques per millorar-ne la situació i posar fi a les diferències que hi ha entre 

la població gitana i la població en general. 

L’objectiu del projecte és influir en les polítiques amb una perspectiva de baix cap a dalt, difonent 

i ampliant una pràctica que ha demostrat a bastament que contribueix a la inclusió educativa i 

social de les dones i de les nenes gitanes promovent una educació d’alta qualitat i creant un espai 

de debat per a aquest col·lectiu socialment desfavorit. Aquesta pràctica basada en l’evidència 

són les Trobades Intergeneracionals d’Estudiants Gitanes (RWSG, per les sigles en anglès), una 

iniciativa que s’ha organitzat durant divuit anys amb la implicació activa de les dones gitanes de 

base. A les trobades de Catalunya només hi participen dones gitanes per intercanviar 

experiències, per superar l’absentisme i els fracassos escolars. En cada reunió hi participen unes 

tres-centes dones gitanes. Hi ha dos elements clau: l’aspecte intergeneracional i la visibilitat de 

models que cal seguir per inspirar altres dones gitanes. El projecte transferirà les trobades a 

entorns diversos, en mesurarà l’impacte i farà servir la informació recopilada per obtenir un 

conjunt d’eines, una guia, una pel·lícula, recomanacions polítiques i articles acadèmics. 
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Introducció 

El lliurable és una descripció general de la situació actual a Hongria, Gran Bretanya, Grècia, 

Espanya i Bulgària, i l’han completat els socis del consorci esmentats anteriorment. Aquest report 

s’ha d’entendre com una visió general de la realitat a partir de diverses perspectives, una visió 

micro i macro amb informació basada en l’evidència de fonts acreditades. En alguns casos, els 

socis del projecte han destacat projectes en què han participat i, en altres casos, s’han basat en 

recerques documentals que fan referència a reports europeus o nacionals, projectes que es 

basen en evidències, articles acadèmics ben valorats i coneixements comunitaris de base. Aquest 

report i la recopilació d’aquesta línia de base és un component important del pla de garantia de 

qualitat i una manera d’avaluar l’impacte i qualsevol canvi que es produeixi. Sense aquesta feina 

de base, no podrem reclamar i destacar un punt de partida per al projecte. Per tant, aquest 

document no pretén de cobrir tots els projectes dels països en qüestió, sinó d'oferir instantànies 

de les realitats interpretades pels socis i el coordinador del lliurament.  

Metodologia 

Com que el projecte es basa en l’ús de metodologia comunicativa, s’ha fet servir un mètode de 

treball igualitari i dialògic per elaborar aquest document. Hi va haver una sèrie de converses per 

garantir que els socis entenguessin la tasca i poguessin fer preguntes. Com que cada context és 

extremadament diferent i cada soci treballa amb un equip variat, el coordinador del paquet de 

treball (WP) i coordinador del projecte va fer visites periòdiques als col·laboradors.  

La plantilla es va crear a l’etapa 1 (M1) del projecte i es va repartir a l’M2, cosa que va permetre 

a cada soci disposar d’un mes per completar-la. Està dividida en seccions i s’ha emprat una taula 

per ajudar a orientar el format de la informació recopilada. Es va detectar que les taules 

permetien un accés fàcil al contingut.  

Contingut temàtic 

Agafant com a referència l’Estratègia gitana de la UE i els seus objectius per al 2030 en relació 

amb l’educació, hem seleccionat set temes clau per analitzaren cada context nacional. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813
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Exemples de temes: 

1.  Abandonament escolar prematur 

  

2. Participació en l’educació infantil i l’escolarització obligatòria 

  

3. Participació en graus educatius superiors 

  

4. Segregació de l’alumnat gitano en el sistema educatiu 

  

5. Participació de les dones gitanes en activitats d’aprenentatge permanent 

  

6. Discurs antiimmigració (antigitanisme) 

  

7. Experiència de discriminació de les dones gitanes 

Per a l’estratègia gitana de la UE, l’objectiu és la plena igualtat, i la Comissió ha proposat objectius 

mínims per al 2030, basant-se en els avenços aconseguits en el marc anterior. Això inclou: 

1. Reduir almenys a la meitat la proporció de població gitana amb experiències de 

discriminació; 

2. Doblar la proporció de població gitana que presenta una denúncia quan és discriminada; 

3. Reduir almenys a la meitat el diferencial de pobresa entre la població gitana i la població 

en general; 

4. Reduir almenys a la meitat el diferencial de participació a l’educació infantil; 

5. Reduir almenys a la meitat la proporció d’infants gitanos que assisteixen a escoles 

primàries segregades als estats membres amb una població gitana significativa; 

6. Reduir la disparitat d’ocupació i la disparitat d’ocupació per gènere com a mínim a la 

meitat; 

7. Reduir almenys a la meitat la diferència en l’esperança de vida; 

8. Reduir almenys un terç la disparitat en la privació d’habitatge; 

9. Garantir que almenys el 95 % de la població gitana tingui accés a l’aigua de l’aixeta. 

A continuació teniu una visió general del soci que du a terme la recerca documental al país, i se’n 

destaquen els punts forts i les connexions amb els grups d’interès clau. Després hi ha una sèrie 
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de taules per a cada categoria, amb elements que poden anar de projectes, fins a reports i articles 

acadèmics que són rellevants per a la feina que es fa dins del projecte. Aquesta llista no és 

exhaustiva, però els elements que s'hi destaquen s’han considerat rellevants per al treball del 

consorci. 

Bulgària 

A Bulgària, el Centre Amalipe per al Diàleg Interètnic i la Tolerància és una organització gitana 

líder que treballa per la integració igualitària de la població gitana dins de la societat búlgara. 

L’entitat té un paper central en l’organització d’un moviment cívic del poble gitano i defensa la 

seva integració a les institucions estatals. Amalipe és membre de la Xarxa Nacional d’Infants, el 

Fòrum de Participació Civil, l’Organització Nacional de Pacients i el Lobby Europeu de Dones. 

Actualment disposa de centres de desenvolupament comunitari i clubs comunitaris locals a 

quinze municipis (clubs de dones, joves i líders) i treballa amb una xarxa de 297 escoles. 

 
Té com a missió estimular l’empoderament de la comunitat gitana i, en particular, de la dona 
gitana a Bulgària. A més, l’organització mira d'afavorir una participació activa i un accés igualitari 
als processos i recursos de desenvolupament amb un focus prioritari en l’accés a una educació i 
serveis sanitaris i socials de qualitat, per superar les pràctiques tradicionals nocives a la comunitat 
i contribuir a l’empoderament i la participació en igualtat de condicions de les dones gitanes. 
 
Actualment Amalipe desenvolupa més de quinze projectes dins dels sectors següents: educació, 
serveis socials i drets i defensa de les dones gitanes.  
 
Amalipe treballa amb una xarxa de 297 escoles arreu del país. L’objectiu és reduir la taxa 
d’abandonament escolar de la població gitana, introduir l’educació intercultural, promoure 
l’aprenentatge permanent entre la comunitat gitana i elevar-ne el nivell educatiu. Una part 
essencial d’aquest treball és empoderar els pares de famílies gitanes perquè participin en la vida 
escolar dels fills i convertir l’escola en un centre de la comunitat. La finalitat essencial d’aquesta 
feina és fer reaccionar a pràctiques tradicionals perjudicials, com ara els matrimonis prematurs i 
l’abandonament de l’educació de les noies gitanes. 
 
Per fomentar l’autoorganització de la comunitat gitana, Amalipe ha instituït quinze centres de 
suport a la comunitat gitana a les sis regions NUTS de Bulgària. Cadascun d’aquests centres 
funciona amb una xarxa de tres a sis grups comunitaris locals, que inclouen clubs de joves, dones 
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i líders. A totes les localitats Amalipe ha establert bones relacions de cooperació amb les 
institucions locals, incloent-hi les autoritats. 
 
A més, Amalipe col·labora amb organitzacions de base gitana d’arreu del país per organitzar 
campanyes d’incidència i activitats d’integració gitana en diferents àmbits com ara: l'educació, la 
sanitat, els serveis socials, els drets de les dones gitanes, etc. Gràcies a la recerca s’ha fet palès 
que les bones pràctiques presenten un model educatiu sostenible per a la integració educativa 
de la població gitana, amb especial atenció també a la superació de les barreres educatives per a 
les noies gitanes.  
 

Hongria 

L’institut Dr. Ámbédkar va ser fundat l’any 2007 per la comunitat Jai Bhim, liderada per János 
Orsós, educador Waldorf. Els membres de la comunitat són joves d’assentaments gitanos que 
han acabat l’educació secundària, han continuat amb estudis superiors i segueixen l’exemple del 
doctor Ámbédkar. L’escola pren el nom del Dr. Bhim Rhao Ámbédkar i els fundadors encoratgen 
els estudiants a assumir un canvi d’identitat similar al que va fer el Dr. Ámbédkar durant la vida. 
Aquests intel·lectuals gitanos ho van demostrar primer amb les pròpies experiències i, després, 
amb l'acció pedagògica a les comunitats més difícils del comtat de Borsod. L’escola funciona a 
Sajókaza i Alsózsolca d'ençà del 2007, i a Miskolc d'ençà del 2016. A Borsod, una quarta part dels 
alumnes de primària venen de diversos orígens desfavorits. Quan els arriba l'hora d’entrar a 
l’institut, és impossible de trobar-los.  
 
Per exemple, entre els més de deu mil estudiants de secundària de Borsod només n’hi ha tres-
cents que provinguin d’un entorn altament desfavorit. Aquests tres-cents joves aprendran anglès 
i rebran una educació pública regular, com la resta de deu mil estudiants de secundària. (Gairebé 
un terç d’aquests tres-cents estudiants van anar a l’institut Dr. Ámbédkar.) 
 
L’institut ha tingut èxit en moltes àrees. Durant els darrers dotze anys, més de cent estudiants 
van aprovar els exàmens de graduació. Molts són alumnes que van cursar la primària o van 
obtenir un títol d’FP amb nosaltres. La majoria provenen de pobles i entorns desfavorits. 
 
El conjunt d’eines pedagògiques de la nostra escola inclou pedagogia per projectes, aprenentatge 
cooperatiu, mètodes exploratoris i actius; per exemple, l’ensenyament d’idiomes centrat en la 
parla té un èxit especial en aquest grup social. Els estudiants experimenten el fet que poden 
actuar, perforar, tallar i interactuar entre ells i amb els professors.  
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Els estudiants que no accedeixen a institucions més o menys privilegiades o elitistes, però tot i 
així per a blancs, aniran a escoles segregades on només trobem gitanos i, bàsicament, poden 
oblidar que van aprendre les taules de multiplicar, i mai no entendran cap article de diari. No hi 
ha sortida. Una gran proporció d’infants escolaritzats en escoles segregades s'estancaran en el 
nivell elemental fins al final de la trajectòria escolar obligatòria als setze anys. No entraran mai a 
l’educació secundària. Si un infant d’ètnia gitana vol continuar l'educació més enllà dels catorze 
anys, encara toparà amb més murs. Els estudiants amb talent però desfavorits són expulsats de 
l’educació secundària per necessitats econòmiques. 
 
L’institut Dr. Ámbédkar vol eliminar aquestes barreres i donar accés a una educació secundària 
inclusiva i de qualitat. A la nostra escola, animem i donem suport als estudiants d’ètnia gitana 
que provenen d’un entorn molt desfavorit perquè estudiïn i continuïn la formació un cop acabin 
els estudis a l’escola Dr. Ámbédkar. 
 
Com a institució educativa que té relació amb el Ministeri d’Educació i una àmplia experiència en 
processos de formulació de polítiques, la nostra funció és crear una relació i un mecanisme de 
cooperació amb altres administracions públiques i altres agents rellevants (institucions 
públiques, ONGs o representants polítics) per discutir el document d’impacte de la trobada a 
escala nacional i arribar a acords de cooperació futura. La segona funció principal per aconseguir 
influència política és la difusió de campanyes de comunicació directa per correu electrònic amb 
responsables polítics i grups d’interès locals, nacionals i europeus amb butlletins informatius 
sobre el progrés i les accions del projecte. Al final del projecte, juntament amb la resta de socis 
polítics/investigadors (P4, P6, P7 i P9) col·laborem per elaborar un esborrany i una versió final de 
recomanacions polítiques i participar en la conferència final del projecte. 
 
A Hongria els resultats mostren que hi ha diverses organitzacions, com la fundació Rosa Parks i la 

Fundació Autónomia, que demostren que crear oportunitats educatives equitatives permet que 

els joves estudiants gitanos es puguin incorporar al món laboral amb les habilitats necessàries 

per sortir-se'n. Cal destacar que s’ha fet servir material cinematogràfic i visual com a eines 

educatives per animar la gent a reflexionar i entendre més bé els reptes i èxits dels programes i 

les escoles. En els projectes en què després de les projeccions de pel·lícules es fan preguntes i 

respostes amb l’equip, l'impacte hi és superior. Això és exclusiu del context hongarès.  
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Espanya 

El Pla integral del poble gitano de Catalunya (PIPGC) forma part del Programa del poble gitano i 

de la innovació social, desenvolupat a Barcelona pel Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies (Generalitat de Catalunya). Com a administració pública treballen a tot Catalunya i estan 

en contacte amb famílies de perfils heterogenis perquè la realitat gitana a Catalunya és diversa. 

Tanmateix, l’entitat constata que té més contacte i treballa més sovint amb famílies que estan 

en situació de vulnerabilitat (és a dir, amb un baix nivell socioeconòmic, manca d’habilitats i 

habilitats educatives...). Per tant, el PIPGC treballa en un entorn en el qual s’ha de lluitar contra 

diverses dificultats i desigualtats per millorar la situació de la població gitana en termes generals 

i també posar èmfasi en les condicions de les dones gitanes en particular. 

El PIPGC manté una relació estreta amb els principals actors del projecte principalment a 

Catalunya, però també a tot Espanya i Europa. En concret, es col·labora amb les organitzacions 

següents: 

- Associacions de dones gitanes i dones de base que no estan implicades en cap 

organització, entre altres usuaris finals;  

- Centres educatius públics: escoles de primària, instituts, universitats, centres de recerca, 

centres d’FP; 

- Ens públics i administracions locals, autonòmiques, nacionals i internacionals: 

ajuntaments, els diferents departaments de la Generalitat (Cultura, Economia, Educació, 

Salut, Justícia, Habitatge...), els diferents ministeris del Govern espanyol (Cultura i Esports, 

Drets Socials i Agenda 2030, Educació i Formació Professional, Inclusió, Seguretat Social i 

Migració…), la Comissió Europea i l’Agència de Drets Fonamentals de la UE, entre d’altres. 

Cal dir que el PIPGC és gestionat per un equip intercultural, format per sis professionals, tres 

d’ètnia gitana i tres que no ho són. Els membres de l’equip tenen més de quinze anys 

d’experiència treballant amb i per a les comunitats gitanes, especialment les dones gitanes de 

base. 

En el context espanyol, especialment a Catalunya, hi ha una força de treball política i acadèmica 

activa en què les entitats polítiques treballen al costat de les famílies gitanes de base amb el 

suport de la recerca acadèmica. Aquesta triangulació té un impacte tangible i continuat en tots 
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els sectors temàtics que s’exploren. Les estratègies educatives que contribueixen a superar les 

desigualtats en els col·lectius més vulnerables, entre els quals les famílies gitanes, es reflecteixen 

en projectes com el projecte INCLUD-ED, finançat per la UE, per a la inclusió i la cohesió social a 

partir de l’educació a Europa. Altres projectes esmentats destaquen les barreres a les quals han 

de fer front les famílies gitanes i les estratègies d’èxit que s'han seguit per superar-les. Entre els 

projectes que s'analitzen veiem que la inclusió de les famílies en l’entorn educatiu ha tingut un 

impacte molt positiu. Paral·lelament, els projectes reclamen un esforç polític per tenir un paper 

actiu en el suport a les escoles i garantir que hi hagi polítiques de suport a la comunitat gitana.  

Grècia 

Ampelokipi-Menemeni és un petit municipi d’aproximadament 80.000 habitants dins de la 

prefectura del complex urbà de Tessalònica, amb una població total de 820.000 habitants i 

format per set (7) municipis: Kalamaria, Pavlou Mela, Tessalònica, Xortiatis-Pylaia, Kordelio‐

Evosmos, Neapoli-Sykies i Ampelokipi-Menemeni. Bàsicament, és un suburbi de l’àrea urbana 

central de Tessalònica i ocupa el costat nord-oest de la conurbació amb la frontera oriental del 

municipi contigua a l’extrem occidental del municipi principal, a només 2 km del centre geogràfic 

i cultural de la ciutat. 

  El municipi mateix proporciona gairebé tots els serveis als seus residents i és el resultat 

de la combinació dels dos antics municipis d’Ampelokipi i Menemeni el 2011, com a part d’un 

programa nacional per integrar-hi les autoritats locals. Com a resultat, les dues zones tenen 

característiques força diferents: el municipi s'eixampla d’est a oest en zones estretes, amb 

Menemeni a tocar de la ciutat, però a la perifèria, mentre que Ampelokipi és a prop del centre. 

Com que hi passen les principals vies de carretera i ferrocarril cap a la ciutat de Tessalònica, la 

comunitat municipal de Menemeni té un desenvolupament residencial limitat i, si ho comparem 

amb altres municipis occidentals, té poques zones residencials urbanes (amb prou feines arriba 

als 20.000 habitants). Aquesta àrea urbana que es connecta amb la comunitat municipal 

d’Ampelokipi, i està totalment urbanitzada pel que fa al parc residencial, i té aproximadament 

60.000 habitants. 

  

  La població local treballa principalment al sector secundari i terciari. La comunitat 

municipal de Menemeni acull grans fàbriques, majoristes i estacions de servei. A la zona també 

hi ha instal·lacions petrolieres, les instal·lacions de ciment d’"Heracles", KTEL (Associació 
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d’Operadors d’Autobusos), el mercat central de verdures i carn de Tessalònica, el centre de 

control tècnic de vehicles, l’Administració de Transports i Comunicacions de Tessalònica, i moltes 

companyies navilieres. La comunitat municipal d’Ampelokipi és en gran part comercial, amb 

molts operadors i moltes opcions d’entreteniment. El seu sector secundari inclou diverses 

activitats de fabricació no intrusives. 

El municipi d’Ampelokipi-Menemeni ha posat en pràctica molts programes europeus relacionats 

amb la comunitat gitana. Un dels projectes més importants és la implicació del municipi com a 

soci en el marc del programa europeu URBACT III, la primera convocatòria de propostes per 

establir xarxes d’execució d’accions, connectades amb vuit socis transnacionals més (Gant, 

Berlín, Göteborg, Nantes, Barcelona, Tallinn, Sofia i Aveiro). El soci principal va ser el Centre for 

Education de la ciutat de Gant, a Bèlgica, en el projecte titulat "IMPACT on ESL - Preventing Early 

School-Leaving" (Fase A), "Stay tuned"( Fase B). Mitjançant aquest programa es van dur a terme 

accions per prevenir l’abandonament escolar prematur, que s’observa amb força entre la 

població gitana. Un avantatge important del programa va ser la creació d’una escola per a 

segones oportunitats a la zona d’Agios Nektarios, on viu la comunitat gitana. 

  

  L’ajuntament també ha establert una nova estructura social, un centre comunitari amb 

sucursal dedicada a la població gitana situat dins del districte d’Agios Nektarios. Això ha donat 

una gran oportunitat per adoptar una perspectiva diferent per relacionar-se amb les persones 

amb més risc (o les que tenen més possibilitats de beneficiar-se’n si reben suport). El 

Departament Gitano té un treballador social, un psicòleg, un mediador gitano i un especialista en 

educació que treballen dia a dia a la comunitat, sobre el terreny. Interactuen directament amb 

gent de la comunitat, en lloc de passar per intermediaris (cas en què els missatges es poden 

distorsionar o diluir), perquè entenguin que intenten donar-los suport en les seves necessitats, i 

animar-los i ajudar-los perquè prenguin mesures per mantenir-se per si mateixes.  

Ampelokipi‐Menemeni manté una relació estreta i coopera amb els grups d’interès local per 

abordar amb eficàcia els reptes als quals s’enfronta la regió relacionats amb l’educació, la cohesió 

social i l’ocupació. 

Aquests grups d’interès local inclouen: 

● Directors d’escoles locals: educació secundària general, escoles 

bressol, escoles tècniques, escoles nocturnes, escoles de segona 
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oportunitat, instituts d’educació professional (educació 

secundària superior). 

● Iniciativa "The Lighthouse of the World" (centre de protecció i 

suport a la infància gitana) 

● Joves representants dels estudiants de Lighthouse of the World 

● Grups comunitaris locals 

● Tinent d’alcalde d’Educació 

● Representant del proveïdor de transport urbà 

 

En general, la recerca documental destaca que els problemes culturals s’haurien d’incloure en 

l’empoderament de les dones i el suport a la comunitat perquè estigui orgullosa del seu origen. 

A partir d'accions d’empoderament de les dones se n'augmenta la participació en la vida social 

de la comunitat local, i també en l’entorn educatiu. Els principals reptes per a la comunitat gitana 

són la manca d’interès i participació, els prejudicis i estereotips sobre l’educació i la resistència 

al canvi d’actituds. Finalment, la manca d’informació de les opcions educatives és un gran 

problema i obstacle. Treballar "de dins estant" de la comunitat és essencial i l’enfocament de 

baix cap a dalt és clau. En conclusions acadèmiques veiem que l’adjunt del defensor del poble 

pels drets dels infants va subratllar que les mares poden tenir un paper important a l’hora de 

preparar els infants per anar a l’escola i aconseguir revertir el cercle viciós de les marginacions. 

En concret, els polítics i els responsables de prendre decisions haurien de deixar  la retòrica que 

estigmatitza la població gitana i les autoritats n’haurien de fomentar una imatge positiva fent 

servir eines de campanya com ara la campanya “Dosta!” del Consell d’Europa. 

Gran Bretanya 

La Universitat de Coventry té una llarga tradició com a centre educatiu, i té origen al Coventry 
College of Design el 1843. Fundada com una universitat industrial per capacitar la comunitat local 
d'acord amb les necessitats de les principals empreses multinacionals de Coventry i les Midlands, 
la universitat s’enorgulleix de la seva tradició investigadora orientada a la indústria, que es 
desenvolupa en estreta col·laboració amb la indústria i l’economia local. Les facultats de la 
universitat cobreixen les àrees de ciència, tecnologia, enginyeria, salut, disseny, negocis i 
educació. Ha estat votada consecutivament com la millor universitat moderna del Regne Unit els 
anys 2014, 2015 i 2016. La Universitat de Coventry ha fet inversions importants amb una injecció 
multimilionària a la nostra nova estratègia de recerca "Excellence with Impact".  
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El Centre per a la Investigació de la Dansa (C-DaRE), situat a la Facultat d’Arts i Humanitats és un 
dels centres de recerca emblemàtics de la universitat, amb perfil internacional. El C-DaRE 
s’especialitza en un enfocament interdisciplinari inclusiu de diverses formes d’investigació 
artística i acadèmica. Inclou desenvolupaments de recerca d’avantguarda, inclosa la digitalització 
i les noves tecnologies en la dansa, la recerca reflexiva sobre les pràctiques incorporades, l’acció 
col·lectiva i política, el valor cultural i els camps sociològics ampliats. A més, el C-DaRE també 
mira d'analitzar i de criticar els marcs legals que es poden emprar per donar suport i potenciar el 
sector cultural i creatiu en la nova economia digital. 
 
La Universitat de Coventry (COVUNI) encapçalà el Pla de garantia de qualitat del WP5 i l’avaluació 
del projecte creat pel consorci i supervisarà la metodologia inclusiva, com també el treball 
científic relacionat amb les dones gitanes i les trobades d’estudiants, combinant-ho amb els 
aspectes socials i culturals, sobretot en el WP5, per definir el marc conceptual que encapçala la 
redacció de la recerca documental en estreta col·laboració amb P4, P6, P7 i P8. D'altra banda, 
COVUNI té una gran experiència col·laborant amb entitats de base. En aquest sentit hem 
col·laborat prèviament amb P5. Així mateix, col·laborarem amb P5 per construir un pont cap al 
procés d’elaboració de polítiques i per implicar les comunitats, sobretot la comunitat gitana, i 
contribuirem en aspectes metodològics i tècnics del projecte.  
 
El C-DaRE és un centre de recerca capdavanter a escala global que du a terme recerques en una 
extens ventall d’activitats d’arts i humanitats, moltes en col·laboració amb artistes professionals, 
organitzacions benèfiques i altres organitzacions, gran part en col·laboració amb altres disciplines 
com (per exemple) psicòlegs cognitius, antropòlegs, experts en dret, experts en patrimoni 
cultural, serveis socials i equips de mitjans de comunicació. Els punts forts del centre són la 
publicació digital i la transformació de les humanitats i les ciències socials, l’anàlisi de pedagogies 
i l’ensenyament basat en la recerca, la pràctica de la recerca, el patrimoni cultural material i 
immaterial i les pràctiques i pedagogies de dansa inclusives. A banda del lideratge de la 
universitat en diversos projectes de la UE, una investigadora d’ètnia gitana de COVUNI també ha 
desenvolupat amb èxit projectes amb diverses organitzacions gitanes al Regne Unit, Europa, 
Turquia i als EUA. Aquests projectes europeus han rebut el reconeixement de la Comissió 
Europea amb diferents premis sobre històries d’èxit o exemples de bones pràctiques, s’han basat 
en metodologies comunicatives i han implicat directament dones i joves de la comunitat gitana.  
 

Es treballa a Coventry, Gran Bretanya i més enllà (Sheffield, Manchester, Worchester, 

Birmingham entre altres espais del Regne Unit) i hi ha una desconnexió massiva entre ciutats. 

Coventry té una gran població de famílies gitanes romaneses, i la universitat té una relació estreta 

amb aquesta part interessada. S’ha establert una xarxa sòlida a la ciutat de Coventry i els grups 

d’interès clau estan disposats a col·laborar en el projecte. Una de les ciutats veïnes (Birmingham) 
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té força famílies gitanes, principalment de Romania, però no hi ha cap organització gitana activa 

i hi ha una segregació elevada a la ciutat. També hi ha problemes importants, com ara tràfic de 

persones, infants desapareguts o reincidents, que requereixen una atenció especialitzada. La 

xarxa a Sheffield és mixta, atès que hi ha una comunitat gitana eslovaca important que té una 

estreta relació amb CYFP (Care for Young People’s Future), soci del projecte. 

 

L’entorn actual en què treballa el soci de la universitat és l’educació superior i hi ha molt pocs 

investigadors d’ètnia gitana al Regne Unit. Actualment, la Universitat BUCKS té el compromís de 

mirar de canviar i engrescar més membres de la comunitat gitana a accedir a l’educació superior. 

El Brexit també ha creat una realitat confusa al Regne Unit i això ha propiciat un clima polític i 

social extremadament tens. Actualment s'aproven diverses lleis que afecten els membres de la 

comunitat gitana i els immigrants. La situació és tensa a tot el Regne Unit. 

 

Hi ha una relació estreta i activa amb les comunitats gitanes i la Universitat de Coventry fa costat 

a diverses organitzacions clau que treballen amb dones gitanes de base.  

Els grups d’interès local i nacional inclouen: 

● Directors d’escoles locals: educació secundària general, escoles bressol, 

escoles tècniques, escoles nocturnes, escoles per segones oportunitats, 

instituts d’educació professional (educació secundària superior). 

● Organitzacions benèfiques locals i nacionals gitanes (centres de protecció 

i suport d’infants d’ètnia gitana i serveis socials) 

● Grups comunitaris locals 

● Especialistes en educació i acadèmics 

 
En el context del Regne Unit hi ha una clara distinció en llengua i identitat. Es fan servir els termes 
gypsy, Roma i traveller (GRT, gitanos i itinerants) i les comunitats s’hi autoidentifiquen, la qual 
cosa vol dir que la recerca documental que es presenta a continuació també reflecteix aquesta 
terminologia. Els resultats fan palès que la inclusió social de la població gitana també demanarà 
intervencions que comencen molt abans que els infants entrin a l’educació formal. La investigació 
destaca que els rendiments globals dels infants gitanos són molt inferiors als de la mitjana. 
Aquest treball prova que, en l’àmbit educatiu, les comunitats GRT arriben a resultats 
manifestament desiguals en els diversos sectors. 
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Conclusió:  

Els resultats palesen que hi ha un seguit de barreres educatives i socials, incloent-hi la pobresa, 

l’exclusió i la discriminació, que continuen impedint que els estudiants d’ètnia gitana 

(especialment dones i nenes) tinguin accés a les possibilitats que ofereixen les institucions 

d’educació superior a Europa. Això s'ha agreujat encara més per la pandèmia de la covid-19, que 

ha evidenciat una disparitat digital, la qual cosa significa que ha davallat l’accés a l’educació en la 

comunitat gitana. Més recentment, la Comissió Europea ha emprès accions per aplicar 

estratègies i mesures polítiques que ajudin a eliminar les barreres amb què topa la comunitat 

gitana. 

Com a part d’aquesta nova iniciativa, titulada RTRANSFORM, socis de Bulgària, Grècia, Hongria, 

Espanya i membres de la comunitat de base del Regne Unit miren de promoure l’accés igualitari 

a una educació inclusiva i de qualitat per a les dones gitanes. Aquesta recerca bàsica ofereix al 

consorci una visió general d’on és cada organització i les mancances que hi ha en les diferents 

àrees temàtiques. L’equip del projecte treballarà al costat de les dones i nenes gitanes de base i 

els grups comunitaris de les RWSG per donar suport al mesurament de l’impacte i proporcionar 

recursos com ara caixes d’eines, guies, pel·lícules, recomanacions polítiques i articles acadèmics 

basats en les conclusions del projecte. 

S’espera que aquest recurs documental fomenti la participació dels qui treballen amb i al costat 

de dones i nenes gitanes dins del sistema educatiu a tot Europa, per crear un nou espai de debat 

i acció positiva en el sector educatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/roma-women-nine-eu-member-states
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/roma-women-nine-eu-member-states
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813
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ANNEX: 

 
 
 
Bulgària 
 

Abandonament escolar prematur 

BULGÀRIA “Every student will be a winner” 
(‘Cada alumne serà un guanyador’) és 
un programa educatiu plurianual del 
Centre Amalipe que desenvolupa un 
programa intercultural holístic per 
reduir la taxa d’abandonament dels 
infants gitanos, augmentar-ne la 
motivació per l’educació i fomentar 
la participació activa d’alumnes i 
pares en el procés educatiu, 
preservant la cultura gitana i 
incorporant-la al currículum escolar. 
 
Font: 
http://www.amalipe.com/index.php?
nav=projects&id=91&lang=2 
www.amalipe.com/files/publications
/Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf 

Resultats principals: 
El programa ofereix un model sostenible provat en la 
pràctica que fa que l’escola sigui un espai multicultural 
acollidor per a tots els infants, en preserva la identitat i 
en fa augmentar els resultats educatius. 
 
La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa 
aquesta font? El model està creat i desenvolupat pel 
Centre Amalipe. L’any 2016 s’ha fet una avaluació 
independent del programa. Se n’inclou l’enllaç. 

Implicacions per al projecte: 
La bona pràctica presenta un model educatiu sostenible 
per a la integració educativa de la comunitat gitana, 
amb especial atenció també a la superació de les 
barreres educatives per a les noies gitanes. 

http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=91&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=91&lang=2
http://www.amalipe.com/files/publications/Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf
http://www.amalipe.com/files/publications/Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf
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Report de seguiment de la societat 
civil sobre l'aplicació de l’estratègia 
nacional d’integració de la població 
gitana a Bulgària (report Roma Civil 
Monitor, RCM) 
2018. Assessing the progress in four 
key policy areas of the strategy 
2017. Focusing on structural and 
horizontal preconditions for 
successful implementation of the 
strategy 
Els reports s’han elaborat com a part 
del projecte pilot Roma Civil Monitor, 
“Desenvolupament de capacitats per 
a la societat civil gitana i enfortiment 
de la seva implicació en el seguiment 
de les estratègies nacionals 
d’integració gitana”. El projecte pilot 
es porta a terme per a la Comissió 
Europea, Direcció General Justícia i 
Consumidors. Està coordinat pel 
Centre d’Estudis Polítics de la 
Universitat Central Europea (CEU 
CPS), en col·laboració amb la Xarxa 
European Roma Grassroots 
Organizations (xarxa ERGO Network), 
el Centre Europeu pels Drets de les 
Persones Gitanes (ERRC, per les sigles 
en anglès), la Fundació Secretariat 
Gitano (FSG) i el Fons d’Educació 
Gitana (REF) i s'aplica amb unes 90 
ONG i experts de fins a 27 estats 
membres. 

Resultats principals: 
Report 2017. L’àmbit de l’educació marca l’àrea d’avenç 
més significatiu en l'aplicació de l’estratègia nacional 
d’integració de la població gitana. L’evolució de la 
política d’educació general i l’atenció política per 
garantir la plena assistència a l’educació infantil i 
primària (que es va convertir en una prioritat màxima 
per a l’actual govern) són entre les principals raons de 
l’avenç en la integració educativa. 
L’assistència dels infants gitanos a l’educació infantil ha 
augmentat, però encara és per sota de la mitjana. 
L’existència de barreres econòmiques (per exemple, les 
taxes de les llars d’infants), la manca d’una perspectiva 
intercultural i de mètodes d’ensenyament moderns que 
tinguin en compte les especificitats dels infants i pares 
gitanos són els reptes més importants pel que fa a 
l'accés a una educació infantil de qualitat. 
S’ha aconseguit un avenç important respecte a la 
matriculació d’infants gitanos a primària i la reducció de 
la taxa d’abandonament. Hi ha pendents uns quants 
reptes, especialment per garantir la matriculació a les 
escoles secundàries (cursos de 8è a 12è) i el 
desenvolupament de l’educació a les zones rurals. 
El període analitzat ha revelat els importants reptes que 
resten pendents per promoure l’educació ètnicament 
mixta i inclusiva i la no-segregació. També hi ha reptes 
evidents per fer augmentar els resultats d’aprenentatge 
i la qualitat de l’educació. El nou model de finançament 
del sistema escolar ofereix esperances per a una 
orientació més eficients dels recursos per a les escoles 
desfavorides. 
Report2018. 
Les tendències positives pel que fa a l’abolició de les 
taxes de les llars d’infants als nous municipis encara no 
han rebut el suport de la política nacional. 
S’ha aconseguit un avenç important pel que fa a la 
matriculació d’infants gitanos a primària i la reducció de 
la taxa d’abandonament. El marc multiinstitucional de 
matrícula completa establert el 2017 ha donat certs 
resultats positius. El nou model de finançament del 
sistema escolar és esperançador per millorar 
l’orientació dels recursos per a les escoles rurals. 
L’assignació de fons addicionals per treballar amb nens i 
estudiants de grups vulnerables és un pas positiu i 
important que podria ajudar aquestes escoles a 
nomenar mediadors escolars i a mantenir la motivació 

http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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dels professors en aquest àmbit. No obstant això, 
encara hi ha reptes importants per fomentar l’educació 
ètnicament mixta i inclusiva i la no-segregació. És 
evident que cal millorar el rendiment acadèmic i la 
qualitat de l’educació i més mesures per augmentar el 
nombre d’estudiants de procedència gitana a l’educació 
secundària. 
La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa 
aquesta font? El Centre Amalipe encapçala el consorci a 
Bulgària que ha elaborat el report. 
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Implicacions per al projecte: 
 

  

Participació en l’educació infantil i l’escolarització obligatòria 

BULGÀRIA Report de seguiment de la societat civil 

sobre l'aplicació de l’estratègia 

nacional d’integració de la població 

gitana a Bulgària (report Roma Civil 

Monitor, RCM) 

2017. Focusing on structural and 

horizontal preconditions for successful 

implementation of the strategy 

El report s’ha elaborat com a part del 

projecte pilot Roma Civil Monitor, 

“Desenvolupament de capacitats per a 

la societat civil gitana i enfortiment de 

la seva implicació en el seguiment de 

les estratègies nacionals d’integració 

gitana”. El projecte pilot es porta a 

terme per a la Comissió Europea, 

Direcció General Justícia i 

Consumidors. Està coordinat pel 

Centre d’Estudis Polítics de la 

Universitat Central Europea (CEU CPS), 

en col·laboració amb la Xarxa 

European Roma Grassroots 

Organizations (xarxa ERGO Network), 

el Centre Europeu pels Drets de les 

Persones Gitanes (ERRC, per les sigles 

en anglès), la Fundació Secretariat 

Report 2017. L’àmbit de l’educació marca l’àrea d’avenç 

més significatiu en l'aplicació de l’estratègia nacional 

d’integració de la població gitana. L’evolució de la 

política d’educació general i l’atenció política per 

garantir la plena assistència a l’educació infantil i 

primària (que es va convertir en una prioritat màxima 

per a l’actual govern) són entre les principals raons de 

l’avenç en la integració educativa. 

L’assistència dels infants gitanos a l’educació infantil ha 

augmentat, però encara és per sota de la mitjana. 

L’existència de barreres econòmiques (per exemple, les 

taxes de les llars d’infants), la manca d’una perspectiva 

intercultural i de mètodes d’ensenyament moderns que 

tinguin en compte les especificitats dels infants i pares 

gitanos són els reptes més importants pel que fa al seu 

accés a una educació infantil de qualitat. 

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa 

aquesta font? El Centre Amalipe encapçala el consorci a 

Bulgària, que ha elaborat el report. 

 

http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Gitano (FSG) i el Fons d’Educació 

Gitana (REF) i s'aplica amb unes 90 

ONG i experts de fins a 27 estats 

membres. 
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Confiança en els assoliments socials: 

programes de desenvolupament de la 

primera infància 

TSA és una organització no 
governamental de concessió de 
subvencions, dedicada a reduir la 
pobresa i fer minvar les diferències de 
rendiment. Amb aquesta finalitat, 
dona suport a activitats en quatre 
àrees del programa: primers 
fonaments, aprenentatge i atenció 
primerenca, assoliment educatiu i èxit 
econòmic familiar. 

Un dels grans projectes de 
l’organització dut a terme en 
col·laboració amb una sèrie 
d’organitzacions gitanes i pro-gitanes 
de base és "Ready for school” (‘A punt 
per a l’escola’). S’ha desenvolupat i 
aplicat a Bulgària juntament amb el 
Banc Mundial. 

El projecte Ready for School té com a 
objectiu proporcionar informació 
important per a les polítiques estatals 
sobre enfocaments per augmentar la 
inclusió d’infants de comunitats 
vulnerables a les llars d’infants a 
Bulgària i els efectes que té anar a la 
llar d’infants per a la seva preparació 
escolar, i per promoure la plena 
inclusió en el procés educatiu 
primerenc dels infants de famílies 
desfavorides. El projecte va començar 
l’any 2014 com a projecte nacional i 
l’implementa per quart any consecutiu 
la fundació Trust for Social Alternative 
(TSA) en col·laboració amb setze 
organitzacions no governamentals i el 
suport financer de la fundació America 
for Bulgaria. El Fons d’Avaluació 
d’Impacte Estratègic del Banc Mundial 
i el PovertyActionLab fan una avaluació 

Resultats principals: 

Ready for school és un estudi controlat, aleatori, 

multicèntric i a gran escala dut a terme durant el període 

2014-2015 a 236 assentaments pobres de Bulgària, amb 

l’objectiu d’augmentar l’assistència a les llars d’infants 

durant tot el dia entre els infants de famílies pobres, 

principalment d’ètnia gitana i turca. L’estudi actual 

constata que oferir accés gratuït a la llar d’infants 

redueix a la meitat la proporció d’infants d’entre tres i 

cinc anys que no s’hi matriculen, i també n'augmenta 

l’assistència cap a un 20 %. Els incentius econòmics 

addicionals per import de 7 o 20 BGN mensuals, 

concedits dins de l’estudi amb la condició d’assistir a 

classe, no tenen un impacte directe en la matrícula i 

l’assistència, la qual cosa és un senyal que els costos 

associats a la inscripció a la llar d’infants són un obstacle 

més important que les actituds percebudes i les 

necessitats d’incentius financers addicionals. 

L’organització de reunions als assentaments per 

informar sobre la importància de la llar d’infants no 

afecta tampoc l’assistència, tot i que comporta una certa 

millora en la percepció dels pares sobre els beneficis de 

la llar, i també fa créixer les aspiracions que els pares 

tenen respecte dels fills, especialment en el cas de les 

nenes. En general, l’abolició de les quotes de les llars 

d’infants és l’estratègia més eficaç per augmentar-ne 

l’assistència. Tanmateix, l’efecte a curt termini sobre el 

desenvolupament dels infants i de l’alfabetització 

lingüística i numèrica, les habilitats motrius i 

socioemocionals és mixt: fins a cert punt positiva per als 

infants d’ètnia búlgara i negativa per als d’origen gitano 

i turc. Aquests resultats indiquen que els beneficis de la 

llar d’infants potser no són immediats per a tots els 

infants, especialment entre els grups minoritaris, que 

potser necessiten un suport addicional per fer una 

transició d’èxit a la llar d’infants i beneficiar-se d’assistir-

hi. 
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independent de l’impacte del projecte. 
Entre el 2014 i el 2015 el projecte es va 
dur a terme en llars d’infants de 235 
assentaments i va arribar a 5.737 nens 
de comunitats vulnerables. A cada 
localitat s’han dut a terme un o més de 
les quatre classes d’intervencions 
següents: educació gratuïta, educació 
gratuïta més un val de 7 BGN per a una 
visita, educació gratuïta més un val de 
20 BGN per a una visita i sessions 
informatives dissenyades 
especialment per parlar amb els pares 
sobre els beneficis de l’educació 
infantil. 

Font: 

http://documents.worldbank.org/cura

ted/en/918071497277705261/pdf/11

6056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-

Supporting-Disadvantaged-Children-

bg.pdf 

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa 

aquesta font? 

El Centre Amalipe va ser una de les organitzacions locals 

que van desenvolupar el projecte. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf


24 

 

 

 

     
  

 

 

Participació en graus educatius superiors 
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BULGÀRIA Report de seguiment de la societat 

civil sobre l'aplicació de l’estratègia 

nacional d’integració de la població 

gitana a Bulgària (report Roma Civil 

Monitor, RCM) 

  

2018. Assessing the progress in 

four key policy areas of the 

strategy 

  

2017. Focusing on structural and 

horizontal preconditions for 

successful implementation of the 

strategy 

 

Els reports s’han elaborat com a 

part del projecte pilot Roma Civil 

Monitor, “Desenvolupament de 

capacitats per a la societat civil 

gitana i enfortiment de la seva 

implicació en el seguiment de les 

estratègies nacionals d’integració 

gitana”. El projecte pilot es porta a 

terme per a la Comissió Europea, 

Direcció General Justícia i 

Consumidors. Està coordinat pel 

Centre d’Estudis Polítics de la 

Universitat Central Europea (CEU 

CPS), en col·laboració amb la Xarxa 

European Roma Grassroots 

Organizations (xarxa ERGO 

Network), el Centre Europeu pels 

Drets de les Persones Gitanes 

(ERRC, per les sigles en anglès), la 

Fundació Secretariat Gitano (FSG) i 

Resultats principals: 

Report 2017. L’àmbit de l’educació marca l’àrea d’avenç 

més significatiu en l'aplicació de l’estratègia nacional 

d’integració de la població gitana. 

S’ha aconseguit un avenç important respecte a la 

matriculació d’infants gitanos a primària i la reducció de la 

taxa d’abandonament. Hi ha uns quants reptes pendents, 

especialment per garantir la matriculació a les escoles 

secundàries (cursos de 8è a 12è) i el desenvolupament de 

l’educació a les zones rurals. 

El període analitzat ha revelat els importants reptes 

pendents per fomentar l’educació ètnicament mixta i 

inclusiva i la no-segregació. També és evident que cal 

augmentar els resultats d’aprenentatge i la qualitat de 

l’educació. El nou model de finançament del sistema 

escolar ofereix esperances per orientar de manera més 

eficient els recursos per a les escoles desfavorides. 

Report 2018. 

El marc multiinstitucional de matrícula completa establert 

el 2017 ha donat certs resultats positius. El nou model de 

finançament del sistema escolar és esperançador en 

relació amb l’orientació dels recursos per a les escoles 

rurals. L’assignació de fons addicionals per treballar amb 

nens i estudiants de grups vulnerables és un pas positiu 

important que podria ajudar aquestes escoles a nomenar 

mediadors escolars i a mantenir la motivació dels 

professors en aquest àmbit. No obstant això, encara tenim 

reptes importants per promoure l’educació ètnicament 

mixta i inclusiva i la no-segregació. Cal millorar el 

rendiment acadèmic i la qualitat de l’educació i més 

mesures per augmentar el nombre d’estudiants de 

procedència gitana a l’educació secundària. 

 

http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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el Fons d’Educació Gitana (REF) i 

desenvolupat amb unes 90 ONG i 

experts de fins a 27 estats 

membres. 

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa 

aquesta font? El Centre Amalipe encapçala el consorci a 

Bulgària que ha elaborat el report. 
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Implicacions per al projecte: 

 

Confiança en els assoliments 

socials: Educació i realització de la 

comunitat gitana: un estudi 

representatiu a escala nacional 

Global Metrics ha dut a terme 

l'estudi, que té com a objectiu 

determinar el grau d’educació 

superior de la població gitana 

comparant-lo amb l’enquesta feta 

el 2011. El nombre total de 

d'enquestats és de 4.164, dels 

quals 3.655 viuen en assentaments 

o barris gitanos, o zones amb una 

població gitana compacta i que 

s’identifiquen amb l’origen gitano, 

i 509 persones que viuen en barris 

amb població búlgara 

predominant o barris de població 

mixta. 

 

Font: 
http://socialachievement.org/
web/files 

Resultats principals: 

Les dades comparatives entre les enquestes elaborades el 

2011 i el 2019 mostren canvis clars en el grau educatiu de 

les comunitats gitanes a Bulgària. Aquest canvi, al seu 

torn, reflecteix l’ocupació i l’estil de vida de les comunitats 

gitanes. Hi ha una cobertura més alta d’infants gitanos en 

l’educació, la qual cosa també afecta les possibilitats de 

cursar un títol d’educació superior amb una proporció més 

gran de procedència gitana. Els últims deu anys s’han 

graduat sis vegades més joves gitanos, i els graduats de 

secundària s’han duplicat. Hi ha una tendència a l’alça en 

les actituds respecte a l’educació superior, tant entre nois 

com noies, però els estereotips que les noies necessiten 

menys estudis que els nois es mantenen i ja són 

compartits per una proporció més alta de gitanos. 

Augmenten les actituds per una educació a llarg termini 

(en funció de l’edat per continuar estudiant) dels infants 

joves de les comunitats gitanes. De nou, la resposta més 

habitual són els divuit anys per a tots dos col·lectius, però 

les dades mostren que la distribució el 2019 s’acosta a 

edats més avançades, tant per a nois com per a noies. La 

diferència entre els dos sexes és ínfima, a favor dels nois. 

Alhora, les diferències generacionals il·lustren clarament 

que les generacions més joves romanen en el sistema 

educatiu més temps que els seus pares i avis. 

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa 

aquesta font? NO 

Implicacions per al projecte: 

 

  

http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Informe%20de%20l'enquesta%20d'educació%20i%20ocupació%202020.pdf
http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Informe%20de%20l'enquesta%20d'educació%20i%20ocupació%202020.pdf
http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Informe%20de%20l'enquesta%20d'educació%20i%20ocupació%202020.pdf
http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Informe%20de%20l'enquesta%20d'educació%20i%20ocupació%202020.pdf
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Segregació de l’alumnat gitano en el sistema educatiu 

BULGÀRIA Report de seguiment de la societat 

civil sobre l'aplicació de l’estratègia 

nacional d’integració de la població 

gitana a Bulgària (report Roma Civil 

Monitor, RCM) 

2019. Identifying blind spots in Roma 

inclusion policy 

2018. Assessing the progress in four 

key policy areas of the strategy 

2017. Focusing on structural and 

horizontal preconditions for 

successful implementation of the 

strategy 

Els reports s’han elaborat com a part 

del projecte pilot Roma Civil 

Monitor, “Desenvolupament de 

capacitats per a la societat civil 

gitana i enfortiment de la seva 

implicació en el seguiment de les 

estratègies nacionals d’integració 

gitana”. El projecte pilot es porta a 

terme per a la Comissió Europea, 

Direcció General Justícia i 

Consumidors. Està coordinat pel 

Centre d’Estudis Polítics de la 

Universitat Central Europea (CEU 

CPS), en col·laboració amb la Xarxa 

European Roma Grassroots 

Organizations (xarxa ERGO 

Network), el Centre Europeu pels 

Drets de les Persones Gitanes (ERRC, 

per les sigles en anglès), la Fundació 

Resultats principals: 

El report de 2019 cobreix la segregació secundària a 
l’educació. El capítol analitza l’augment de la segregació 
secundària en l’educació dels infants gitanos. A partir de 
les dades dels investigadors i de la informació del Ministeri 
d’Educació, el capítol afirma que una de cada cinc 
institucions educatives està totalment segregada i que més 
d’un disset per cent és mixta però avança cap a la 
segregació secundària. Tot i que la majoria d’escoles i llars 
d’infants amb un nombre elevat de criatures de grups 
vulnerables són a les zones rurals, l’augment de la 
segregació educativa és conseqüència del creixement del 
nombre d’escoles segregades de secundària fora dels 
barris gitanos a les grans àrees urbanes. L’aprofundiment 
de les distàncies socials i l’augment de l’antigitanisme en 
són els motius principals. 

El capítol descriu certes respostes polítiques en aquests 
problemes (inclosos els canvis normatius suaus i el 
programa nacional per a la no-segregació finançat pel 
pressupost nacional) i afirma que són insuficients i que cal 
continuar aprofundint en una política integral a escala 
nacional i municipal. 

El report de 2018 inclou un apartat sobre la lluita contra la 

discriminació, la segregació i altres formes d’antigitanisme 

en l’educació. No obstant això, encara hi ha reptes 

importants per fomentar l’educació ètnicament mixta i 

inclusiva i la no-segregació. És evident que cal millorar el 

rendiment acadèmic i la qualitat de l’educació i més 

mesures per augmentar el nombre d’estudiants de 

procedència gitana a l’educació secundària. 

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa 

aquesta font? El Centre Amalipe encapçala el consorci a 

Bulgària que ha elaborat el report. 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Secretariat Gitano (FSG) i el Fons 

d’Educació Gitana (REF) i 

desenvolupat amb unes 90 ONG i 

experts de fins a 27 estats membres. 

Implicacions per al projecte: 

Projecte i report de no-segregació. 

Desenvolupen el projecte el Centre 

Amalipe (Bulgària) (soci líder), la 

Fundació Secretariat Gitano 

(Espanya) i l’Oficina Europea 

d’Informació Gitana (Bèlgica). Es 

finança pel Programa drets, igualtat 

i ciutadania de la Unió Europea 

(2014-2020). 

L’objectiu general del projecte és 

crear condicions prèvies i fer créixer 

el compromís polític per fer accions 

locals que lluitin contra la segregació 

escolar i millorin l’accés a una 

educació de qualitat dels gitanos: 

combatent els estereotips 

antigitanos i sensibilitzant les parts 

interessades, empoderant les 

comunitats gitanes locals, establint 

una cooperació que involucri 

autoritats educatives, professionals i 

representants de la comunitat 

gitana. 

Els objectius del projecte són: 

analitzar la situació de la segregació 

escolar a escala local, regional i 

nacional; afavorir l'aprenentatge 

mutu i intercanvi de models d’èxit 

per crear condicions prèvies i 

augmentar el compromís polític a fi 

de prevenir la segregació (a 

Espanya), fer accions de no-

segregació (a Bulgària) per integrar 

Resultats principals: 

L’equip de recerca va dur a terme un estudi de l’estat 

actual de la segregació escolar que comprenia totes les 

àrees de Bulgària. L’enquesta fa palès que hi ha escoles 

amb concentració de col·lectius vulnerables i escoles 

segregades (inclosos els centres de formació professional) 

a cada districte i municipi on funcionen. També es proposa 

de dur a terme activitats per prevenir la segregació 

secundària, i crear un entorn multicultural en el cas de les 

escoles, les úniques de l’assentament, que formen 

alumnes d’un sol grup ètnic. També volen fer activitats a 

les escoles segregades de primària dels barris gitanos. 

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa 

aquesta font? El Centre Amalipe desenvolupa el projecte. 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM 
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els infants gitanos migrants a les 

escoles ordinàries dels països 

d’acollida (a Bèlgica i a Espanya); 

formar professionals i altres agents 

implicats per dur a terme activitats 

que combatin la segregació escolar i 

superin el model actual; 

conscienciar i crear un entorn públic 

favorable; desenvolupar les 

capacitats de la societat civil gitana i 

progitana activa a escala local. 

El report “No segregation” presenta 

un mapa de la segregació escolar a 

Bulgària 

https://amalipe.bg/portfolio/nosegr

egation-local-action-against-school-

segregation-of-roma/ 

  

Participació de les dones gitanes en activitats d’aprenentatge permanent 

BULGÀRIA 

FamilyEduNet - Famílies per a 
l’èxit educatiu és un projecte 
europeu de dos anys de 
durada, finançat pel 
Programa Erasmus+ de la 
Unió Europea, que té com a 
objectiu fer més reeixit el 
projecte XarxaClau de la 
FAPAC. El consorci del 
projecte inclou set 
organitzacions. 

Els objectius del projecte són: 
crear una xarxa d’entitats per 
acompanyar, seguir i formar 
les famílies en accions 

Resultats principals: 

Els resultats principals del projecte van ser un curs obert 
de formació familiar en línia (MOOC) i directrius per a la 
formació de les famílies en AEE. 

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa 
aquesta font? Sí, com a soci 

Implicacions per al projecte 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2021/03/D2.1_School-segregation-maps-in-Bulgaria_BGversion.pdf
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
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educatives d’èxit (AEE); 
difondre les evidències 
científiques que porten AEE a 
les famílies d’alumnes i a les 
associacions de pares 
d’Europa; formar famílies en 
AEE, parant una atenció 
especial en les famílies 
d’origen gitano o que viuen 
en zones rurals; dotar les 
famílies i la comunitat 
educativa en general d’eines 
de participació per crear una 
xarxa de famílies amb la 
finalitat d'assolir l’èxit 
educatiu. 

http://familyedunet.blogspot.c
om/ 

FinanceGO: formació 
d’educadors per a cursos 
d’alfabetització financera per 
a joves en situació de risc 

FinanceGO és una iniciativa 
de dos anys finançada pel 
Programa Erasmus +, KA 2. 
L’objectiu principal del 
projecte és la planificació i el 
desenvolupament d’un 
programa de formació en 
alfabetització financera que 
s’adreçarà a joves de 
col·lectius desfavorits de la 
societat (parant una atenció 
especial en les dones). El 
projecte fa servir el know-
how desenvolupat dins del 
projecte Edu-Fin.  

Resultats principals: 

El projecte va crear un model i un conjunt d’eines per fer créixer 

l’alfabetització financera entre els adults (incloses les dones) de 

grups vulnerables, amb especial atenció als gitanos. 

Les eines creades són: 

O2 FinanceGO, guia per a educadors sobre com fer classes 

d’alfabetització financera per a joves en risc d’exclusió social 

O3 FinanceGO, curs per a educadors sobre com fer classes 

d’alfabetització financera per a joves en situació de risc 

  

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa aquesta 

font? Sí, com a soci 

http://familyedunet.blogspot.com/
http://familyedunet.blogspot.com/
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Objectius: desenvolupar la 
Guia FinanceGO per a 
educadors sobre com dur a 
terme classes d’alfabetització 
financera per a adults joves 
en risc; fer formació a 
educadors de diferents 
organitzacions sobre classes 
d’alfabetització financera per 
a adults joves en situació de 
risc; crear una xarxa de grups 
d’interès que inclogui 
educadors, entitats que 
treballen amb joves en 
situació de risc i 
administracions públiques 
interessades en com incloure 
de manera més eficient i 
cobrir les necessitats 
d’alfabetització financera en 
educació d’adults; facilitar als 
joves en risc l’accés al 
coneixement sobre 
alfabetització financera com 
a eina per aconseguir la 
inclusió social. 

 
http://www.amalipe.com/in
dex.php?nav=projects&id=1
20&lang=2 

Implicacions per al projecte 

http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=120&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=120&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=120&lang=2
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Edu-Fin. El projecte EDU-FIN 

(Desenvolupament de 

processos participatius per a 

la generació d’un currículum 

d’educació financera adreçat 

a adults joves en situació de 

risc) és una iniciativa de dos 

anys de durada finançada pel 

programa Erasmus +, KA2. 

L’objectiu principal del 

projecte és planificar i 

desenvolupar un programa 

de formació en alfabetització 

financera que s’adreçarà a 

joves de col·lectius 

desfavorits de la societat 

(parant una atenció especial 

en les dones). El programa de 

formació en alfabetització 

financera té com a objectiu 

promoure l’educació 

emprenedora dels joves en 

risc, augmentar-ne 

l'ocupabilitat i la creació 

d'empreses, i donar-los 

suport en l'esdevenidor i 

carrera d’acord amb el seu 

desenvolupament personal i 

professional. 

L’objectiu principal d’EDU-
FIN és crear grups i equips 
formats per joves que 
participin en el procés 
d’alfabetització financera, 
desenvolupat dins del 
projecte. 

Els resultats del projecte són: 

Sis estudis nacionals diferents en anglès en què la primera fase 

de recerca se centrava a recopilar i sistematitzar els programes 

d’educació financera. Actualment es duen a terme en cadascun 

dels territoris. 

Estudi comparatiu dels programes d’educació financera 
als països associats 
(https://edufinproject.eu/outcomes/national-reports/) 

Metodologia EDU-FIN 

Currículum EDU-FIN 

  

  

  

  

  

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa aquesta 
font? Sí, com a soci 

 

https://edufinproject.eu/outcomes/national-reports/
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Un altre dels objectius 

principals del projecte EDU-

FIN és la creació d’una 

metodologia d’alfabetització 

financera i un pla per aplicar-

la que s'adreci al grup 

objectiu. El projecte també 

ofereix un currículum per a 

l’alfabetització financera. 

Cadascun dels cinc socis del 

projecte ha treballat amb un 

grup de quinze joves d’entre 

divuit i trenta-quatre anys. 

El col·lectiu objectiu són els 

joves (pares) en situació de 

risc social, que formen part 

tant de l’aprenentatge formal 

com informal i que volen fer 

més fàcil l'accés al mercat 

laboral. Es tracta de pares 

joves (entre divuit i trenta-

quatre anys) que estan en 

perill d’exclusió social, que no 

han acabat els estudis 

primaris i tenen dificultats 

per entrar en el mercat 

laboral. 

Informació addicional sobre 
les activitats del projecte: 
www.edufinproject.eu 

http://www.edufinproject.eu/
http://www.edufinproject.eu/
http://www.edufinproject.eu/
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KEYROMA: 
“Desenvolupament de 
competències clau per a la 
inserció laboral de les dones 
gitanes en el sector serveis” 

El projecte KEYROMA es finança 

pel Programa d’aprenentatge 

permanent de la Comissió 

Europea i es desenvolupa a cinc 

països diferents (Espanya, 

República Txeca, Bulgària, 

Romania i Bèlgica) durant un 

període de dos anys (gener de 

2012-gener de 2014). L’objectiu 

principal del projecte KEYROMA 

és tractar un problema molt 

comú entre les dones gitanes: la 

manca d’inserció al mercat 

laboral, com a conseqüència del 

seu baix nivell educatiu. Els socis 

han trobat maneres de resoldre 

aquest problema generalitzat 

motivant-les i animant-les 

perquè es formin. Objectius 

principals del projecte: millorar 

la integració socioeconòmica de 

les dones gitanes amb 

l’educació per a adults; 

contribuir a potenciar la qualitat 

de l’aprenentatge d’adults, 

proporcionant informació 

adaptada a un sector específic; 

augmentar la participació de les 

dones gitanes en la formació, i 

també de les seves oportunitats 

al mercat laboral; establir un 

diàleg directe amb aquest 

col·lectiu i afavorir-ne la cohesió 

Resultats del projecte 

• Metodologia per avaluar les competències i per fer 

entrevistes als empresaris del sector serveis. 

• Enquesta sobre les capacitats i habilitats socials de les dones 

gitanes. 

• Manual sobre els requisits del mercat laboral en el sector dels 

serveis sobre competències 

socials i de comunicació. 

• Estudis de cas (bones pràctiques sobre els resultats de la 

formació amb els mòduls) 

• Mòdul formatiu final 

  

  

  

  

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa aquesta 
font? Sí, com a soci 
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social, la ciutadania activa i la 

realització personal. 

El coordinador del projecte va 

ser l’Institut de Formació 

Integral, SLU (IFI) en 

col·laboració amb l’associació 

espanyola de dones gitanes 

Romi Serseni (Espanya), 

l’Agència Europea de 

Desenvolupament (República 

Txeca), l’Institut Intercultural de 

Timisoara (Romania), el Centre 

per al Diàleg Interètnic i la 

Tolerància AMALIPE (Bulgària) i 

l’Oficina Europea d’Informació 

Gitana (ERIO). 

http://www.eromaresource.co

m/project/keyroma---develop-

key-competences-in-social-

skills-for-roma-women-to-

increase-their-participation-in-

the-service-sector-.html 

 

Discurs antiimmigració (antigitanisme) 

http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
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BULGÀRIA Report de seguiment de la societat 

civil sobre l'aplicació de l’estratègia 

nacional d’integració de la població 

gitana a Bulgària (report Roma Civil 

Monitor, RCM) 

 2019. Identifying blind spots in 

Roma inclusion policy 

2017. Focusing on structural and 

horizontal preconditions for 

successful implementation of the 

strategy 

Els reports s’han elaborat com a part 

del projecte pilot Roma Civil 

Monitor, “Desenvolupament de 

capacitats per a la societat civil 

gitana i enfortiment de la seva 

implicació en el seguiment de les 

estratègies nacionals d’integració 

gitana”. El projecte pilot es du a 

terme per a la Comissió Europea, 

Direcció General Justícia i 

Consumidors. El coordina el Centre 

d’Estudis Polítics de la Universitat 

Central Europea (CEU CPS), en 

col·laboració amb la Xarxa European 

Roma Grassroots Organizations 

(xarxa ERGO Network), el Centre 

Europeu pels Drets de les Persones 

Gitanes (ERRC, per les sigles en 

anglès), la Fundació Secretariat 

Gitano (FSG) i el Fons d’Educació 

Gitana (REF) i es desenvolupa amb 

unes 90 ONG i experts de fins a 27 

estats membres. 

Resultats principals: 

El report de 2017 té apartats especials sobre 

antidiscriminació i abordatge de l’antigitanisme, incloses 

les polítiques de discriminació i el comportament de la 

política, la fiscalia i l'accés als documents d’identitat. A més, 

se centra en la lluita contra els delictes i discursos d’odi 

contra els gitanos, i la retòrica antigitana de polítics, 

personatges públics i mitjans de comunicació, fins i tot el 

discurs d’odi envers les dones gitanes dels polítics, i la 

formació de relats i actituds cap als gitanos. 

El report de 2019 tracta sobre els prejudicis socials i els 

discursos d’odi envers els gitanos amb casos concrets. A 

més, té una apartat especial sobre la igualtat de gènere i la 

violència contra les dones gitanes que també ofereix una 

resposta política al problema. 

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa aquesta 

font? El Centre Amalipe encapçala el consorci a Bulgària 

que ha elaborat el report. 

Implicacions per al projecte: 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Altres recursos sobre el discurs de 
l’odi i les distàncies socials 

Actituds públiques envers el discurs 
d’odi a Bulgària el 2013. (en búlgar). 
Disponible a: 
http://opendata.bg/data/file/Hate_
speech_report_interactive_BG.pdf 

Actituds públiques envers el discurs 
d’odi a Bulgària el 2014 (en búlgar). 
Disponible a: 
http://opendata.bg/data/file/PUBLI
CATIONS/Hate_speech_BG_2014(1)
.pdf 

Actituds públiques envers el discurs 

d’odi a Bulgària el 2016. (en búlgar). 

Disponible a: 

http://opendata.bg/data/file/PUBLI

CATIONS/Hate%20speech%20BG%2

02016%20interact.pdf 

  

  

  

Experiència de discriminació de les dones gitanes 

http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Discurs%20d'odi%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Discurs%20d'odi%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Discurs%20d'odi%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Discurs%20d'odi%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Discurs%20d'odi%20BG%202016%20interact.pdf
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BULGÀ

RIA 

Report de seguiment de la societat 

civil sobre l'aplicació de l’estratègia 

nacional d’integració de la població 

gitana a Bulgària (report Roma Civil 

Monitor, RCM) 

 2019. Identifying blind spots in Roma 

inclusion policy 

2017. Focusing on structural and 

horizontal preconditions for 

successful implementation of the 

strategy 

Els reports s’han elaborat com a part 

del projecte pilot Roma Civil Monitor, 

“Desenvolupament de capacitats per 

a la societat civil gitana i enfortiment 

de la seva implicació en el seguiment 

de les estratègies nacionals 

d’integració gitana”. El projecte pilot 

es du a terme per a la Comissió 

Europea, Direcció General Justícia i 

Consumidors. El coordina el Centre 

d’Estudis Polítics de la Universitat 

Central Europea (CEU CPS), en 

col·laboració amb la Xarxa European 

Roma Grassroots Organizations 

(xarxa ERGO Network), el Centre 

Europeu pels Drets de les Persones 

Gitanes (ERRC, per les sigles en 

anglès), la Fundació Secretariat 

Gitano (FSG) i el Fons d’Educació 

Gitana (REF) i es desenvolupa amb 

unes 90 ONG i experts de fins a 27 

estats membres. 

Resultats principals: 

El report de 2017 té apartats especials sobre antidiscriminació i 

abordatge de l’antigitanisme, incloses les polítiques de 

discriminació i el comportament de la política, la fiscalia i l'accés 

als documents d’identitat. A més, se centra en la lluita contra els 

delictes i discursos d’odi contra els gitanos, i la retòrica 

antigitana de polítics, personatges públics i mitjans de 

comunicació, fins i tot el discurs d’odi envers les dones gitanes 

dels polítics, i la formació de relats i actituds envers els gitanos. 

El report de 2019 tracta sobre els prejudicis socials i els discursos 

d’odi envers els gitanos amb casos concrets. A més, té una 

apartat especial sobre la igualtat de gènere i la violència contra 

les dones gitanes que també ofereix una resposta política al 

problema. 

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa aquesta 

font? El Centre Amalipe encapçala el consorci a Bulgària que ha 

elaborat el report. 

Implicacions per al projecte: 

 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Drets de les dones i populisme de 
dretes, FES, 2017, 
https://library.fes.de/pdf-
files/bueros/sofia/13827.pdf 

  

A Europa, els moviments 
antieuropeus comencen a agafar 
força, i atreuen cada vegada més 
simpatitzants. La tendència és 
extremadament preocupant pel que 
fa al futur d’Europa i té un impacte 
especialment fort en la prevenció i 
protecció dels drets humans, els 
drets i les llibertats col·lectius i 
individuals a la regió. Els partits 
d’extrema dreta amb tendència al 
nacionalisme extrem han agafat 
embranzida a Europa i afavoreixen la 
xenofòbia i el racisme. Molt sovint el 
programa d’aquests partits i 
moviments populistes inclou punts 
concrets contra la igualtat de dones i 
homes i contra els drets humans. 
També volen crear les condicions per 
a un fort biaix antifeminista, actuant 
en detriment dels drets assolits. 
Aquesta anàlisi de les polítiques dels 
partits i moviments polítics a Bulgària 
pel que fa a la identificació 
d’iniciatives de programes que 
impliquen els drets humans, els drets 
de les dones i les minories i la seva 
participació activa en la vida política i 
pública al país és la primera 
d’aquesta mena no únicament a 
Bulgària. Fins ara a cap altre país 
d’Europa no s’ha fet cap estudi 
similar que comprengués diversos 
partits polítics, organitzacions no 
governamentals, àmbits acadèmics i 
mitjans de comunicació, amb 
l’objectiu d’explorar i analitzar el 

Resultats principals: 

Els polítics no sempre comparteixen l’alt grau d’estereotips 

negatius sobre els grups vulnerables, però els fan servir amb 

propòsit en els missatges que comuniquen. Pel que fa a les 

dones, l’enquesta mostra manca de sensibilitat en el tema de la 

violència contra les dones, desconeixement sobre la igualtat de 

gènere i una actitud conservadora envers l’adopció de 

polítiques i legislació adequades per aconseguir la igualtat real 

entre dones i homes. Hi ha un discurs negatiu ben estès sobre 

determinats grups vulnerables com els gitanos, els musulmans, 

les persones LGBT i d'altres; la tendència s’ha mantingut 

constant de fa anys, però encara s’aguditza més en el context 

del flux de refugiats, i durant les eleccions en els debats polítics. 

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa aquesta 

font? Teodora Krumova va formar part de l’equip de recerca. 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
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paper d’aquestes polítiques en els 
abusos dels drets humans, en el 
foment de la xenofòbia, el racisme i 
l'antifeminisme, i també dels 
estereotips masculins i femenins i 
contra grups minoritaris. L’estudi 
dels estereotips i prejudicis és difícil 
pel contrast entre el discurs oficial i 
la comunicació quotidiana, entre les 
novetats a la vida i els vells costums i 
patrons de comportament. A la 
Bulgària moderna encara hi resten 
certes idees que també trobem en 
països amb menys experiència 
històrica en el camí de la 
modernització. Temes com ara la 
violència contra les dones, la 
participació de les dones en els 
processos de presa de decisions, la 
disparitat salarial de gènere, el 
discurs públic masclista i els 
estereotips sobre el paper de la dona 
en la vida pública i privada demanen 
problematització, avaluació i visió 
per fer-hi front. Els resultats 
d’aquesta anàlisi proporcionen nous 
arguments perquè les forces 
democràtiques de Bulgària defensin 
els valors democràtics i universals 
d’Europa. Els drets de les dones són 
drets humans. 

Implicacions per al projecte: 

  Recerca sobre normes socials que 
impedeixen l’accés de les nenes 
gitanes a l’educació, 2016, 
https://www.unicef.org/bulgaria/m
edia/1861/file/Report%20on%20soc
ial%20norms%20which%20prevent
%20Roma%20girls%20from%20acce
ss%20to%20education-full-report-
BG.pdf 

  

  

Hongria: 
 

https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
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Hongria Font:  

  

Autónomia Foundation: 

http://autonomia.hu/ 

 

Resultats principals: 

  

● “Declaració d’objectius de la fundació: donar suport 

a la creació d’una societat justa amb membres 

lliures, perquè, de manera activa i responsable, 

modelin el seu destí i el de les seves comunitats. La 

fundació és un taller intel·lectual i pràctic que: 1) 

ofereix solucions d’integració basades en la igualtat, 

suggeriments per a la formació de polítiques 

d’integració gitana, i 2) coopera amb petites 

comunitats, assentaments i institucions, dona 

suport professional i ajuda en la creació de 

confiança i en la col·laboració, tan necessàries per 

avançar.  

  

Implicacions per al projecte: 

● La funció de la Fundació Autónomia és vital per 

crear oportunitats educatives igualitàries, de 

manera que els joves estudiants gitanos es puguin 

incorporar al món laboral amb les competències 

necessàries per reeixir-hi.  

Implicacions per a la formulació de polítiques:  

● La Fundació Autónomia du a terme regularment 

programes a llarg termini que impliquen la inclusió i 

la integració en comunitats més petites, pensats per 

ajudar a desenvolupar estratègies d’integració en 

les polítiques.  

 

  

Font:  

Kende, Á. (2020). A 

Romaellenesség a legfőbb oka a 

Roma gyerekek iskolai 

lemaradásának Magyarországon. 

Quibit. Extret de: 

https://qubit.hu/2020/09/17/a-

romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-

Resultats principals: 

● La situació educativa dels infants gitanos i, per tant, 

les seves oportunitats de mobilitat social són molt 

pobres no tan sols a Hongria, sinó també als països 

del voltant. La part de la recerca sobre els gitanos va 

descobrir que, mentre que cada vegada hi ha més 

criatures petites van a la llar d’infants a Hongria, 

s'ha enfortit clarament la segregació, la qual cosa 

significa que la disparitat entre els gitanos i la 

http://autonomia.hu/
http://autonomia.hu/
http://autonomia.hu/
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
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roma-gyerekek-iskolai-

lemaradasanak-magyarorszagon 

població total d’estudiants s'eixampla. 

L’antigitanisme és la principal causa de les altes 

taxes d’abandonament escolar entre els estudiants 

gitanos a Hongria.  

● El treball d’Ágnes Kende referma l’objectiu de la 

nostra escola i diu que cal una institució com 

aquesta per oferir una educació de qualitat i una 

oportunitat equitativa si volem que els infants 

gitanos arribin a l’educació secundària.  

 

Implicacions per al projecte: 

 

● Implicacions per als sistemes educatius: la 

segregació a les escoles continua essent un 

problema a Hongria i, tal com mostra aquesta 

recerca, s'ha aguditzat. La comunitat gitana encara 

no té les mateixes oportunitats educatives, a causa 

de l’antigitanisme. 

● Implicacions per a la formulació de polítiques: és 

imprescindible que la política nacional i de la UE 

trobi solucions pràctiques per reduir i eliminar la 

segregació escolar a Hongria i frenar l’antigitanisme 

institucional.  

 

  

 

 

https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
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Hongria Font:  

Centre Europeu per al 

Desenvolupament de la 

Formació Professional. (2016). 

Leaving education early: 

putting vocational education 

and training in centre stage, 

Hungary. Extret de: 

https://www.cedefop.europa.

eu/files/hungary_-

leaving_education_early.pdf 

 

Resultats principals: 

  

● Les comunitats gitanes i d'altres d’entorns 

socioeconòmics amb un perfil baix són més 

propenses a abandonar la formació 

professional que els seus companys d’altres 

ètnies i els qui no provenen d’un entorn 

socioeconòmic tan desafavorit. De fet, la 

població gitana té més probabilitats de 

participar en la formació professional que en 

l’educació secundària, en la qual el currículum 

està format per continguts d’educació general. 

● La vostra organització fa 

servir/aplica/desenvolupa aquesta font? 

Tenim coneixement d’aquestes estadístiques i 

treballem per revertir-ne la tendència. 

 

 

Implicacions per al projecte: 

 

● A partir d’aquestes estadístiques, és evident 

que les expectatives de les trajectòries 

educatives de la població gitana i no gitana són 

molt diferents. Les estadístiques diuen que la 

formació professional és per a la població 

gitana, mentre que l’educació no professional, 

o la que condueix a la universitat, és per a la no 

gitana. 

● Implicacions per a la formulació de polítiques: 

les oportunitats educatives no són equitatives. 

De ben petita s’ha d’animar la població gitana 

a cursar estudis superiors.  

 

  

Font: 

 

Fundació pública Tempus. 

(2017). Projecte CroCooS - 

Evitem l’abandonament! Extret 

Resultats principals: 

  

● L’associació CroCooS va aplicar un sistema 

institucional d’alerta primerenca a les quinze 

escoles de formació professional que el van 

https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
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de: https://tka.hu/projects-

with-international-

partners/1731/early-school-

leaving  

 

demanar. El treball in situ d’un any i mig de 

durada havia estat precedit d’un any de 

preparació professional, durant el qual l’equip 

va haver d’afrontar reptes diversos. A partir 

dels estudis internacionals, vam identificar els 

països europeus on s’havia introduït aquest 

sistema d’avís i vam trobar que es 

caracteritzaven per una cultura col·laborativa 

entre el professorat, la cooperació 

intersectorial en el sistema i un sistema 

educatiu generalment inclusiu i obert.  

● La caixa d’eines CroCoos és un conjunt de 

solucions pràctiques que creix contínuament 

per evitar l’abandonament escolar. Les eines 

disponibles actualment es van provar durant 

l’experiment i se’n recomana l’ús institucional 

després d’estudiar la guia detallada. 

 

Implicacions per al projecte: 

 

● La vostra organització fa 

servir/aplica/desenvolupa aquesta font? No 

hem fet servir CroCoos, però emprem molts 

dels mètodes esmentats al projecte. 

● Implicacions per als sistemes educatius: La 

caixa d’eines té potencial per reduir les taxes 

d’abandonament i desenvolupar "un sistema 

d’alerta primerenca" per retenir els 

estudiants. 

● Implicacions per a la formulació de polítiques: 

Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: potser 

el desenvolupament d’una "caixa d’eines" com la de la 

Fundació pública Tempus mitjançant el seu projecte 

podria ser un resultat pràctic o producte final per al 

projecte RTRANSFROM. 

  

 

Participació en l’educació infantil i l’escolarització obligatòria 

 

https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
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Hongria Font:  

 

Ciaschi, P. & Dunajeva, J. 

(2016). Alternative education 

and Roma empowerment: A 

case study of the Dr. Ámbédkar 

Buddhist School in Sajókaza, 

Hungary. Número especial de 

The Indian Journal of Social 

Work sobre col·lectivitat i 

empoderament en la mitigació 

de la pobresa: l’Índia i la 

comunitat gitana.  

 

Resultats principals: 

  

● "L’objectiu d’aquest document és 

proporcionar informació sobre com es 

despleguen els projectes locals d’inclusió i 

empoderament de la població gitana 

mitjançant plataformes i acords educatius 

alternatius, i com aquests tenen el potencial 

de contribuir al desenvolupament comunitari 

inclusiu i a la mitigació de la pobresa a llarg 

termini.”   

● La vostra organització fa 

servir/aplica/desenvolupa aquesta font? El 

document descriu i analitza les pedagogies 

crítiques aplicades a l’institut Dr. Ámbédkar i el 

desenvolupament comunitari inclusiu que fem 

servir. Encara avui apliquem i desenvolupem 

aquestes metodologies.  

 

  

Implicacions per al projecte: 

● L’efectivitat de les pedagogies crítiques amb 

escoles i comunitats poc ateses és cabdal per 

crear oportunitats educatives equitatives. 

● Implicacions per a la formulació de polítiques: 

és clau la incorporació de pedagogies crítiques 

als currículums nacionals. 

● Altres implicacions per al projecte 

RTRANSFORM: les pedagogies crítiques 

emprades a l’escola poden ser útils per al 

projecte.  

 

  

Font: Institut Gandhi: 

http://gandhigimi.hu/ 

 

Resultats principals: 

● L’Institut Gandhi de Pécs va ser la primera 

escola secundària gitana a Hongria i Europa, i 

fou creat per la Fundació Gandhi el 1994. La 

seva fundació es va inspirar en l’objectiu 

principal d’“educar a mitjà termini un nombre 

http://gandhigimi.hu/
http://gandhigimi.hu/
http://gandhigimi.hu/
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important d’intel·lectuals gitanos vinculats al 

seu poble que siguin capaços de reorganitzar 

les comunitats gitanes desintegrades”. Oferim 

oportunitats reals per a una educació moderna 

àmplia als nostres estudiants, i fem servir 

mètodes alternatius en els nostres marcs 

educatius.  

● L’escola funciona de fa vint anys i la primera 

promoció es va graduar l’any 2000. Gairebé la 

meitat dels nostres estudiants van continuar 

els estudis a l’educació superior. Gairebé 400 

estudiants a temps complet s’han graduat 

d'ençà de l’any 2000 i, al departament 

d’educació d’adults s’han emès més de 300 

certificats de graduació per als qui han passat 

l’examen.  

  

Implicacions per al projecte: 

 

● Els fundadors de l’institut Dr. Ámbédkar van 

tenir un paper vital en l’establiment de 

l’institut Gandhi, juntament amb els seus plans 

d’estudi actuals. L’institut Dr. Ámbédkar 

continua mantenint una relació de 

col·laboració amb l’institut Gandhi. 

● Implicacions per als sistemes educatius: 

l’institut Gandhi és un altre exemple de bones 

pràctiques, d'allò que funciona per oferir als 

estudiants gitanos l’educació que els permetrà 

d'arribar a fer estudis superiors. Han tingut èxit 

en l'objectiu d'aconseguir un nombre 

important d’intel·lectuals gitanos. 

● Implicacions per a la formulació de polítiques: 

l’efectivitat dels mètodes d’ensenyament 

alternatius per a estudiants poc atesos és 

cabdal per crear oportunitats educatives 

equitatives.  
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Hongria Font:  

IndaHouse Hungary: 

https://indahousehungary.hu/ 

 

Resultats principals: 

● “L’objectiu d’InDaHouse Hungary és que els 

infants desfavorits que viuen a la microregió 

d’Encs es puguin autorealitzar, ser 

responsables, controlar el propi destí, tenir 

capacitat de moure’s i, com a pares, integrar el 

suport que reben de nosaltres en l’educació 

dels seus fills. Amb aquesta finalitat, fem 

sessions de desenvolupament individuals i de 

grup amb voluntaris i seguim un programa de 

mentoria. Oferim formació professional als 

voluntaris participants. L’associació InDaHouse 

Hungary treballa amb els infants en tres àrees 

principals, en el marc del desenvolupament de 

la primera infància, el programa de preparació 

escolar i el programa extraescolar.” 

 

  

  

Implicacions per al projecte: 

● La vostra organització fa 

servir/aplica/desenvolupa aquesta font? 

Tenim estudiants que han rebut el suport 

d’InDaHouse i ara venen a l’institut Dr. 

Ámbédkar. InDaHouse ens envia uns quants 

dels seus alumnes perquè puguin continuar la 

formació més enllà de l’escola primària. 

● Implicacions per als sistemes educatius: la 

col·laboració entre les dues institucions es pot 

veure com una bona pràctica, especialment pel 

que fa a la mentoria de llarga durada. 

● Implicacions per a la formulació de polítiques: 

el treball d’InDaHouse mostra clarament la 

necessitat de sistemes de suport addicionals a 

les comunitats on viuen els estudiants gitanos i 

les seves famílies.  

 

  

https://indahousehungary.hu/
https://indahousehungary.hu/
https://indahousehungary.hu/
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Font:  

Lopez, E. (2009). Romani 

Education in Hungary: History, 

Observances and Experiences. 

Extret de: 

http://www.fulbright.hu/book5

/ericlopez.pdf 

 

Resultats principals: 

● “Després de gairebé un any d’observació i 

d'anàlisi sobre les desigualtats educatives a 

què ha de fer front la població gitana a Hongria, 

és cada cop més clar que els esforços d’Hongria 

per aconseguir igualtat educativa han de tenir 

més en compte les comunitats i organitzacions 

gitanes si volen arribar a una integració 

harmònica de la ciutadania gitana i dels qui no 

ho són. Les meves observacions a l’institut Dr. 

Ámbédkar, al nord del comtat de Borsod-

Abaúj-Zemplén, em van donar l’oportunitat 

única de fer diverses comparacions entre els 

esforços d’Hongria per oferir un entorn 

educatiu més inclusiu per a la minoria gitana i 

algunes de les situacions greus a les quals 

s’enfronten les comunitats gitanes més 

desfavorides econòmicament”. 

  

Implicacions per al projecte: 

● La vostra organització fa 

servir/aplica/desenvolupa aquesta font? El 

document tracta sobre l’institut Dr. Ámbédkar 

i destaca que, a banda de l’ensenyament, el 

centre també participa en l’organització i 

l’activisme comunitaris. La direcció de l’escola i 

el professorat hi continuen participant 

actualment. 

● Implicacions per als sistemes educatius: en 

l’article, l’autor conclou que "a mesura que els 

defensors de la comunitat gitana, les 

organitzacions sense ànim de lucre i els 

representants de la comunitat continuen la 

lluita centenària per la igualtat i l’accés als 

recursos educatius, n'hi ha que treballen amb 

la mateixa intensitat per negar-los aquests 

drets", la qual cosa significa que han de tirar 

endavant en un entorn hostil. Això fa que 

encara sigui més difícil d'arribar a l’objectiu del 

centre i continuar amb les funcions diàries. 

http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
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● Implicacions per a la formulació de polítiques: 

la política ha de tenir efectes reals per frenar 

l’hostilitat cap a la població gitana i els seus 

aliats a Hongria, atès que són obstacles 

existencials que fan difícil d'oferir una educació 

de qualitat.  

 

  

 

 

Hongria Font:  

Ludwig, S. (2016). Angry 

Buddha, pel·lícula. Extret de: 

http://www.stefanludwigfilm.e

u/en/projects/angry-buddha-

documentary/ 

 

Resultats principals: 

● János Orsós és d’ascendència gitana, professor 

i budista. Inspirat per la història dels dalits o 

"intocables" a l’Índia, bressol tant de la cultura 

gitana com del budisme, va fundar una escola 

en un petit poble hongarès amb l’objectiu que 

els adolescents dels guetos gitanos més pobres 

arribessin a la universitat. Angry Buddha 

documenta la lluita decidida de János Orsós 

contra les dificultats amb què es va trobar 

durant tres anys i, alhora, mostra retrats 

afectuosos però honestos de la joventut 

gitana, que, amb humor i la seva vitalitat, 

sobreviuen en un món de pobresa i prejudicis. 

 

  

Implicacions per al projecte: 

● La vostra organització fa 

servir/aplica/desenvolupa aquesta font? Des 

que es va estrenar la pel·lícula el 2016, l’institut 

Dr. Ámbédkar ha organitzat projeccions de la 

pel·lícula a Hongria i en contextos 

internacionals. Es fa servir com una eina 

educativa per mostrar a la gent els reptes i èxits 

d’aquest centre educatiu. Sovint, després de 

les projeccions, hi ha un espai de preguntes i 

http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
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respostes amb János o Tibor i, de vegades, 

també amb estudiants. 

● Implicacions per als sistemes educatius: la 

pel·lícula va servir per situar l’institut Dr. 

Ámbédkar al mapa, i fer que els problemes als 

quals s’enfronta la institució fossin més 

accessibles al públic en general. 

● Implicacions per a la formulació de polítiques: 

per què és tan difícil que els joves gitanos 

puguin anar a la universitat? 

 

  

Font:  

Roma Civil Monitor. (2018). Civil 

society monitoring report on 

implementation of the national 

Roma integration strategy in 

Hungary. Assessing progress in 

key policy areas of the strategy. 

Brussel·les: Unió Europea. 

Extret de: 

https://cps.ceu.edu/sites/cps.c

eu.edu/files/attachment/basic

page/3034/rcm-civil-society-

monitoring-report-2-hungary-

2018-eprint.pdf 

 

Resultats principals: 

 

● “Recentment, els indicadors de la comunitat 

gitana hongaresa disponibles per a la recerca 

en general han empitjorat. Aquest 

empitjorament, en alguns casos, està lligat al 

deteriorament general dels serveis sectorials 

estatals/municipals: com ara l’augment de 

l’escassetat d’educadors i mestres d’educació 

infantil o la disminució de la disponibilitat dels 

serveis sanitaris. Pel que fa a l’habitatge, la 

manca continuada d’una política d’habitatge 

coherent i el flux de subvencions a l’habitatge 

per a la classe mitjana dificulten la millora de la 

situació dels més pobres i dels gitanos.  

● Els indicadors només mostren una millora en 

l’àmbit de l’ocupació, principalment a causa 

dels plans d’ocupació pública a gran escala 

(que ara el govern té previst de frenar). 

Algunes mesures, com per exemple reduir 

l’edat escolar obligatòria als setze anys, actuen 

obertament contra la integració dels gitanos, 

com també ho demostren les primeres anàlisis 

d’impacte. Això afectarà negativament els 

indicadors d’ocupació fins i tot a mitjà termini". 

  

https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
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Implicacions per al projecte: 

● La vostra organització fa 

servir/aplica/desenvolupa aquesta font? Les 

qüestions descrites al report en àmbits com els 

plans d’ocupació pública a gran escala i la 

reducció de l’edat escolar obligatòria als setze 

anys són obstacles per a la tasca de l’institut Dr. 

Ámbédkar. La direcció escolar fa campanyes al 

costat dels activistes perquè l’edat escolar 

obligatòria arribi als divuit anys i treballa 

incansablement per garantir que les beques 

estiguin disponibles per als nostres estudiants 

cada mes, en funció de les notes. 

● Implicacions per als sistemes educatius: la 

reducció de l’edat d’escolaritat obligatòria i la 

creació dels plans públics d’ocupació afecten 

de manera desproporcionada els joves gitanos 

que viuen en situació de pobresa, atès que, per 

poder treballar, tenen més probabilitats 

d’abandonar els estudis abans de graduar-se. 

● Implicacions per a la formulació de polítiques: 

és fonamental fer que l’edat escolar obligatòria 

arribi als divuit anys. 

● Altres implicacions per al projecte 

RTRANSFORM: una pregunta important per 

explorar mitjançant el projecte: com afecten 

aquestes dues coses (els plans públics 

d’ocupació i l’escolaritat obligatòria fins als 

setze anys) els graus educatius i les 

oportunitats de les dones i les noies gitanes 

d’Hongria?  
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Hongria Font:  

 

Fundació Rosa Parks: 

https://www.rosaparks.hu/ 

 

Resultats principals: 

● "La Fundació Rosa Parks (FRP) és una 

organització de base amb seu al districte vuitè 

de Budapest que promou una educació 

inclusiva i de qualitat per als infants 

marginats. L’FRP té com a objectiu garantir 

que tots els infants tinguin accés a una 

educació inclusiva i de qualitat 

independentment de la seva raça, capacitat i 

origen econòmic. L’FRP combina l’experiència 

en pedagogia, treball social i dret amb 

coneixements d’altres àmbits per mitjà de la 

seva xarxa de voluntaris. Actualment, 

gestiona tres programes diferents, tots 

centrats en la promoció de l’educació 

inclusiva amb eines i mètodes diferents però 

interconnectats.” 

 

  

  

Implicacions per al projecte: 

 

● La vostra organització fa 

servir/aplica/desenvolupa aquesta font? La 

Fundació Rosa Parks fa un treball similar al 

que fa InDaHouse: dona suport als alumnes de 

primària perquè puguin continuar la formació 

a l’institut. János i Tibor s’han implicat en la 

tasca de la fundació. 

● Implicacions per als sistemes educatius: la 

feina de la fundació demostra la necessitat de 

sistemes de suport addicionals per a 

l’educació dels estudiants gitanos des de ben 

petits.  

● Implicacions per a la formulació de polítiques: 

la feina de la fundació demostra la necessitat 

de sistemes de suport addicionals per a 

l’educació dels estudiants gitanos des de ben 

petits.  

https://www.rosaparks.hu/
https://www.rosaparks.hu/
https://www.rosaparks.hu/
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Participació en nivells educatius superiors 

 

Hongria Font: 

 

Universitat de l’Europa Central 

(UEC): 

 Estudis gitanos a la UEC: 

https://romanistudies.ceu.edu/ 

 

Resultats principals: 

● “L’RGPP és el curs de preparació per graduar-

se que prepara els estudiants gitanos per a 

estudis posteriors en el camp triat, mitjançant 

una tutoria acadèmica intensiva en disciplines 

com ara economia, estudis de gènere, 

història, relacions internacionals i estudis 

europeus, dret / drets humans, nacionalisme, 

ciència política, polítiques públiques i 

Administració pública, o sociologia, estudis 

d’antropologia social i nacionalisme (i altres 

disciplines complementàries). Els ajuda a 

millorar el domini de l'anglès fins al grau exigit 

per als estudis de postgrau amb una formació 

intensiva en anglès, i també els ofereix un 

nivell de postgrau de redacció acadèmica, 

pensament crític i habilitats d’estudi. Els 

participants al programa aconsegueixen una 

experiència de primera mà dels 

https://romanistudies.ceu.edu/
https://romanistudies.ceu.edu/
https://romanistudies.ceu.edu/
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ensenyaments bàsics de grau de la CUE, 

mitjançant la revisió de les classes de nivell de 

màster de la universitat. També participen en 

debats crítics sobre la condició política, 

econòmica i social i la situació dels gitanos 

amb seminaris que combinen l’estudi de la 

història i la identitat amb els 

desenvolupaments recents en la política de 

govern respecte a les comunitats gitanes a la 

regió.” 

 

  

  

Implicacions per al projecte: 

● La vostra organització fa 

servir/aplica/desenvolupa aquesta font? 

L’institut Dr. Ámbédkar té una relació 

permanent amb la CUE de fa aproximadament 

cinc anys. Els estudiants reben classes 

addicionals d’anglès d’estudiants de la CUE 

mensualment o quinzenalment. També tenen 

l’oportunitat de conèixer gent d’arreu del 

món i de tenir un primer contacte amb la vida 

universitària. El Programa de llengua anglesa 

es finança mitjançant el Programa d’estudis 

gitanos. 

● Implicacions per als sistemes educatius: la 

col·laboració entre una institució d’educació 

secundària i una d’educació superior ajuda els 

estudiants de l’institut Ámbédkar a superar 

l’examen final de secundària i aconseguir una 

xarxa més extensa que els donarà suport en 

una institució d’educació superior. 

● Implicacions per a la formulació de polítiques: 

aquests programes (d'actualització o de 

talent) són finançats per les ONG o altres 

institucions quan, de fet, els fons 

governamentals s’haurien d’esmerçar a 
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afavorir les oportunitats i èxits educatius dels 

estudiants gitanos.  

 

  

Font: Mathias Corvinus Collegium - 

Programa Roma Tehetség: 

https://www.mcc.hu/roma-

tehetseg-program 

 

Resultats principals: 

● “El programa Roma Talent, que dona suport 

als joves gitanos, es va engegar la tardor del 

2018 amb el suport del Ministeri de Recursos 

Humans. L’objectiu de la formació intensiva 

de l’MCC, que complementa l’educació 

formal, és acompanyar els joves gitanos a 

secundària i a la universitat, en les tries 

professionals, perquè hi siguin admesos i es 

puguin graduar amb èxit." 

  

Implicacions per al projecte: 

● La vostra organització fa 

servir/aplica/desenvolupa aquesta font? 

L’institut Dr. Ámbédkar ha rebut recentment 

https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
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un coordinador del programa MCC i els 

nostres alumnes participaran en el programa 

el proper curs escolar. 

● Implicacions per als sistemes educatius: 

aquests programes permeten de fer una 

mentoria a partir del desè curs per 

acompanyar els estudiants gitanos fins que es 

graduen a la universitat. Els mentors ajuden 

els estudiants a moure’s pels sistemes 

d’educació superior i els garanteixen 

l'assoliment dels objectius.  

 

  

 

  

Hongria Font: Fons d’educació gitana: 

https://www.romaeducationfund.org

/ 

 

Resultats principals: 

● “La missió i l’objectiu final del fons és 

contribuir a reduir la disparitat en els 

resultats educatius entre la població gitana i 

la que no ho és. Per aconseguir-ho, 

l’organització dona suport a polítiques i 

programes que garanteixen una educació de 

qualitat per a la comunitat gitana, incloent-hi 

la no-segregació dels sistemes educatius.” 

● La vostra organització fa 

servir/aplica/desenvolupa aquesta font? El 

fons ofereix beques als estudiants gitanos 

que són a la universitat. Pocs estudiants del 

Dr. Ámbédkar arriben a la universitat, de 

manera que no ens hem pogut beneficiar 

d’aquesta oportunitat. Malgrat això, el fons 

ha fet donacions a l’escola i l’objectiu de 

l’institut correspon amb el del fons.  

 

  

  

https://www.romaeducationfund.org/
https://www.romaeducationfund.org/
https://www.romaeducationfund.org/
https://www.romaeducationfund.org/
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Implicacions per al projecte: 

 

● L’objectiu de l’institut correspon amb el del 

fons. 

● Implicacions per als sistemes educatius: cal 

oferir més itineraris als estudiants gitanos 

perquè es continuïn formant en institucions 

d’educació superior. El treball del fons en 

forma part. 

● Implicacions per a la formulació de polítiques: 

cal oferir més itineraris als estudiants gitanos 

perquè es continuïn formant en institucions 

d’educació superior. El treball del fons en 

forma part.  

 

  

Font: Fundació Romaversitas: 

https://romaversitas.hu/ 

Resultats principals: :  

● “La nostra missió és la formació 

complementària, el suport econòmic, moral i 

intel·lectual dels estudiants gitanos 

matriculats en instituts d’educació superior i, 

gràcies a això, la promoció de la idea i la 

pràctica de la igualtat d’oportunitats. El 

programa és la primera iniciativa d’aquesta 

mena a Hongria." 

 

  

Implicacions per al projecte: 

● Els alumnes de l’institut Dr. Ámbédkar han 

participat en nombrosos programes de 

Romaversitas els darrers anys, com ara la 

Universitat d’Estiu Romaversitas, on han 

rebut cursos intensius d’anglès i cursos 

culturals i socials amb reconeguts 

intel·lectuals i activistes gitanos. De la 

mateixa manera, els estudiants d’Ámbédkar 

han participar en els cursos en línia de 

preparació universitària de Romaversitas 

durant el curs 2020/2021.  

https://romaversitas.hu/
https://romaversitas.hu/
https://romaversitas.hu/
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● Implicacions per als sistemes educatius: 

gràcies als programes que ofereix 

Romaversitas, és una realitat la mentoria 

necessària per als estudiants gitanos que 

tenen previst d'anar a la universitat. Seria 

meravellós veure que, en un futur, s’amplia el 

programa, tant si és en capacitat com en 

profunditat. 

● Implicacions per a la formulació de polítiques: 

un cop més, veiem que una ONG presta un 

servei que hauria d’oferir el sistema educatiu 

hongarès. 

● Altres implicacions per al projecte 

RTRANSFORM: la mentoria que Romaversitas 

ofereix als joves gitanos és una bona pràctica 

que tal vegada RTRANSFORM podria adoptar 

i adaptar als objectius del projecte. 

  

 

 

Segregació de l’alumnat gitano en el sistema educatiu 

 

Hongria Font: 

Budapest Institute. (2011). School 

quality and segregation in Hungary. 

Cas pràctic del projecte “Bones 

pràctiques nacionals en finançament 

i control de qualitat de les escoles 

rurals a la Unió Europea: primers 

passos.” Budapest: Budapest 

Institute.  

 

Resultats principals: 

 

“El mal rendiment de l’educació pública hongaresa 

pot ser per causa de tres processos interrelacionats: 

les institucions heretades del passat socialista, que 

no són adequades per satisfer les necessitats 

canviants d’una economia de mercat globalitzada, els 

mètodes d’ensenyament i la qualitat del professorat 

i, finalment, la segregació dels alumnes desfavorits a 

les escoles públiques.” 

 

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa 

aquesta font? Ens valem regularment dels resultats 

de PISA esmentats en l’article per mostrar per què és 

essencial la feina de l’institut Dr. Ámbédkar. Seguim 

pedagogies crítiques per oferir una educació de 

qualitat als nostres alumnes i treballem per 
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conscienciar sobre la segregació a les escoles i 

l’impacte que té tant per als alumnes gitanos com per 

als altres.  

 

  

  

Implicacions per al projecte: 

 

● Aquests tres factors (institucions educatives 

inadequades, mètodes d’ensenyament i 

qualitat del professorat, segregació dels 

estudiants desfavorits) són obstacles 

perquè els estudiants gitanos tinguin 

oportunitats educatives equitatives a 

Hongria. 

● Implicacions per a la formulació de 

polítiques: aquests tres factors (institucions 

educatives inadequades, mètodes 

d’ensenyament i qualitat del professorat, 

segregació dels estudiants desfavorits) són 

obstacles perquè els estudiants gitanos 

tinguin oportunitats educatives equitatives 

a Hongria. El finançament ha de contribuir a 

donar suport i contractar professors de 

qualitat.  

 

  

Font:  

ERRC. (2015). Presentació de l’ERRC a 

l’EPU de l’ONU sobre Hongria. 

Budapest: Centre Europeu de Drets.  

Recuperat de: 

http://www.errc.org/reports-and-

submissions/errc-submission-to-un-

upr-on-hungary-september-2015 

Resultats principals: 

● "Aquesta presentació és un report conjunt 

de Chance for the Children Foundation, el 

Centre Europeu dels Drets per als Gitanos i 

l’Oficina de Defensa Legal per a les Minories 

Nacionals i Ètniques (NEKI). Les principals 

preocupacions, relacionades amb els canvis 

recents del sistema constitucional, el 

funcionament del sistema de govern 

democràtic, la protecció general dels drets 

humans i la seguretat social, la 

criminalització dels membres marginats i 

http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
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pobres de la societat i els atacs del govern a 

la societat civil, es detallen en l’examen 

periòdic universal de l’ONU sobre Hongria, 

escrit per una coalició transversal de 

representants de la societat civil hongaresa. 

Per tant, aquesta presentació només se 

centrarà en algunes àrees temàtiques, amb 

l’objectiu de destacar les principals 

preocupacions relacionades amb la igualtat 

i la no-discriminació de la població gitana a 

Hongria. 

  

Implicacions per al projecte: 

 

● Seguim aquesta font en el sentit que, a 

l’institut Dr. Ámbédkar, hi ha preocupació 

pels problemes que toquen la igualtat i la 

no-discriminació de la població gitana a 

Hongria i tenim el compromís d’eliminar-los. 

● Implicacions per als sistemes educatius: el 

govern hongarès no ha adoptat cap 

estratègia per reduir la segregació de la 

població gitana a les escoles públiques, que 

ara estan totes nacionalitzades.  

● Implicacions per a la formulació de 

polítiques: la lluita contra la segregació 

racial no és ni una prioritat ni un objectiu a 

llarg termini per al govern hongarès. 

● Altres implicacions per al projecte 

RTRANSFORM: com és possible crear 

oportunitats per a les dones gitanes al 

sistema educatiu hongarès quan això no és 

una prioritat per al govern? 
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Hongria Font:  

Kende, A. (2018). Szegregált 

oktatásból nem vezet út az egyetemre. 

Extret de: 

https://qubit.hu/2018/10/25/szegreg

alt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-

egyetemre 

 

Resultats principals: 

● L’autor aporta una breu història del 

sistema educatiu a Hongria i de com les 

lleis i decrets promulgats han desembocat 

en l’estat actual en què es troba. La "fuga 

blanca" i la segregació "amorosa" (un 

terme encunyat pel ministre de Recursos 

Humans Zoltán Balog) són trets clau de la 

segregació escolar a Hongria. Kende 

subratlla que la segregació no únicament 

és dolenta per als gitanos, sinó també per 

als altres estudiants i, finalment, conclou 

que en un sistema educatiu segregat no hi 

ha opció d’anar a la universitat per als 

estudiants gitanos. 

La vostra organització fa 

servir/aplica/desenvolupa aquesta font? 

L’escola fa tant com pot, ateses les 

circumstàncies, per trobar socis dins 

d’Hongria i a fora, a fi de facilitar aquest 

camí cap a la universitat per als estudiants 

gitanos. Aquest és un gran repte amb les 

circumstàncies nacionals actuals.  

 

  

  

Implicacions per al projecte: 

  

● Implicacions per als sistemes educatius: cal 

formar el professorat per desenvolupar-ne 

la capacitat de treballar eficaçment amb 

estudiants que provenen d’orígens 

diferents dels estudiants ordinaris. 

● Implicacions per a la formulació de 

polítiques: el suport del govern és 

essencial per crear aquestes vies, que es 

mantindran vigents a llarg termini i en 

l’àmbit estructural.  

 

https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
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Font: Kézdi, G. & Surány, É. (2009). A 

Successful school integration program: 

An evaluation of the Hungarian 

National government’s school 

integration program, 2005-2007. 

Document de treball, núm. 2. Budapest: 

Fons d’educació gitana. Extret de: 

https://www.romaeducationfund.org/

wp-

content/uploads/2019/05/a_succesful

_school_integration_kezdi_suranyi.pdf 

 

Resultats principals: 

“[Els investigadors examinen] l’impacte de l’educació 

integrada d’alumnes gitanos i/o desafavorits a 

l’escola primària, amb l’observació d’un programa en 

què l’educació integrada s’acompanya de formació 

del professorat i d'altres suports. Examinen els 

efectes sobre el desenvolupament dels estudiants 

gitanos i desfavorits, i també dels estudiants no 

gitanos i no desafavorits. La base de l’anàlisi és el 

complex model de programa de la Xarxa Nacional 

d’Integració Educativa (OOIH), que es va centrar 

inicialment en 45 escoles. L’objectiu més important 

del programa és oferir una educació de qualitat per a 

tots els estudiants en un entorn integrat. L’anàlisi de 

l’impacte del programa, per tant, ofereix una 

excel·lent oportunitat per demostrar l’impacte de 

l’educació integrada quan va acompanyada d’un 

suport pedagògic adequat, com va passar a Hongria 

durant els primers anys del segle XXI. El report descriu 

els diferents efectes que tenen els mètodes 

pedagògics a l’aula. L’ensenyament centrat en 

l’estudiant, el treball en grup, l’educació cooperativa 

i l’aprenentatge diferenciat sembla que tenen 

efectes positius en l’aprenentatge dels estudiants."  

  

Implicacions per al projecte: 

  

La vostra organització fa servir/aplica/desenvolupa 

aquesta font? Seguim aquestes metodologies a les 

aules de l’escola perquè millori l’autoestima dels 

alumnes i altres habilitats no cognitives. 

Implicacions per als sistemes educatius: l'aplicació 

d’aquests resultats té el potencial de transformar 

tot el sistema educatiu hongarès. 

Implicacions per a la formulació de polítiques: la 

integració és una qüestió política clau. Si aquests 

mètodes d’ensenyament s’incloguessin en el 

currículum nacional i es prioritzés simultàniament la 

formació del professorat, hi hauria potencial per 

https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
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reduir els prejudicis contra els gitanos i beneficiar la 

resta. 

Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

l'aplicació d’aquestes metodologies als tallers pot 

comportar millores semblants a les esmentades en 

l’article. 

 

 

 

Hongria Font: Kertesi, G., i Kézdi, G. (2005): 

Általános iskolai szegregáció I.: Okok 

és következmények [Segregació 

educativa. Causes i conseqüències]. 

Közgazdasagi Szemle, 52, pp 317-355. 

 

Resultats principals: 

 “L’estudi examina com pot reforçar el sistema 

escolar les desigualtats socials mitjançant els 

mecanismes de segregació. La segregació escolar—

l’educació d’alumnes de diferents procedències en 

diferents centres o grups d’aula— pot ser el resultat 

de diversos mecanismes: pot sorgir com a 

conseqüència de decisions administratives, però 

també es pot intensificar espontàniament com a 

conseqüència d’una tria escolar totalment 

liberalitzada.  

  

Implicacions per al projecte: 

 

Les conclusions de l’article mostren que és un 

imperatiu moral no segregar les escoles 

hongareses, altament segregades a tot el país. 

 

Implicacions per a la formulació de polítiques: atès 

que a Hongria no hi ha cap política que tingui un pla 

real, pràctic i de pas a pas cap a la no-segregació, és 

urgent que se’n creï una i que s’hi apliqui 

ràpidament. 
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Font: Molnár, Emília i Dupcsik, Csaba 

(2008). Report de país sobre educació: 

Hongria, EDUMIGROM Background 

Papers. Extret de: 

http://www.edumigrom.eu/sites/defa

ult/files/field_attachment/page/node

-

1817/edumigrombackgroundpaperhu

ngaryeducation.pdf 

 

Resultats principals: 

“La societat hongaresa es caracteritza per unes 

desigualtats més profundes que no ens podríem 

imaginar a partir de les estadístiques de riquesa i 

ingressos. Reduir aquestes greus desigualtats és, tal 

com es va fer durant el socialisme estatal, una 

comesa del sistema educatiu. En realitat, però, el 

sistema educatiu ha anat complint la funció 

contrària, és a dir, s’ha encarregat de reproduir i 

reforçar les desigualtats socials.  

  

Implicacions per al projecte: 

 

Els fundadors de l’institut Dr. Ámbédkar, conscients 

d’aquesta tendència alarmant, van crear el centre 

per oferir una educació secundària que permetés 

als estudiants gitanos de rebre una classe 

d’educació per arribar a tenir una professió i una 

competència valorades dins del mercat laboral. 

Implicacions per als sistemes educatius: el sistema 

educatiu hongarès té un estat precari. És urgent que 

es facin canvis a tot el sistema. Els estudiants 

d’origen gitano no reben la classe d’educació que 

els permetria de ser competitius al mercat laboral, 

que només serveix per perpetuar-ne les altes taxes 

de desocupació i de pobresa. 

Implicacions per a la formulació de polítiques: cal 

urgentment una política que transformi el sistema 

educatiu hongarès perquè els gitanos i els altres 

estudiants puguin accedir a oportunitats educatives 

equitatives.  

 

  

 

  

 

http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
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Hongria Font: Rorke, B. (2015). Hongria: A short 

history of segregation. Budapest: Centre 

Europeu dels Drets per als Gitanos.  

 

Extret de: 

http://www.errc.org/news/hungary-a-

short-history-of-segregation 

Resultats principals: 

● Aquesta breu història de la segregació i els 

seus desafiadors mostra que en les 

pràctiques que perpetuen la segregació i la 

desigualtat escolar a Hongria no hi ha res 

incidental o accidental. És deliberat, 

conscient i sistèmic. 

  

  

Implicacions per al projecte: 

● Els alumnes de l’institut Dr. Ámbédkar ens 

arriben sovint d’escoles amb aules 

segregades o d’escoles segregades. Amb 

qualitat educativa tan baixa, encara és més 

difícil garantir que els nostres estudiants es 

puguin graduar a l’escola secundària. La 

segregació perpetua els estereotips sobre la 

població gitana. 

● Implicacions per als sistemes educatius: que 

hi hagi un índex tan alt de segregació a les 

escoles d’Hongria (45 %), podria significar 

que la segregació és una realitat acceptada 

entre molts hongaresos i en com haurien de 

funcionar les coses. Com més alt és l’índex de 

segregació més es multipliquen els prejudicis. 

Implicacions per a la formulació de 

polítiques: cal prendre mesures en l’àmbit de 

la UE per obligar Hongria a no-segregar a les 

escoles.  

 

  

Implicacions per al projecte: 

  

 

http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
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Participació de les dones gitanes en activitats d’aprenentatge permanent  

 

Hongria Font:  

  

Associació Amrita OBK a Hongria. A 

mentoring system for Roma women and 

teenage girls on their vocational and 

educational path. Extret de: 

http://ms4row.eu/ 

Resultats principals: 

  

 La principal motivació del projecte MS4ROW és que 

les dones i les adolescents gitanes sovint són víctimes 

d’una doble discriminació: per ser dones i per ser 

gitanes.  

Implicacions per al projecte: 

Amb el projecte, s’ha fet una formació de guia-mentor, 

s’ha desenvolupat una aplicació web, un sistema de 

mentoria, un manual de mentoria i eines de difusió.  

 

El desenvolupament d’aquests recursos pot 

beneficiar l’educació de les noies i dones gitanes a 

Hongria. 

Implicacions per a la formulació de polítiques: els 

sistemes de mentoria són un factor clau per a l’èxit 

educatiu de les nenes i dones gitanes. 

Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: la 

manera com Amrita ha desenvolupat el sistema de 

mentoria es pot considerar una bona pràctica en 

termes de planificació, creació i desenvolupament de 

projectes.  

 

  

Font: 

Parlament Europeu. (2013). Country 

Report on Hungary Empowerment of 

Romani Women within the European 

Framework of National Roma Inclusion 

Strategies. Extret de: 

https://www.europarl.europa.eu/RegDa

ta/etudes/etudes/join/2013/493021/IP

OL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf 

 

Resultats principals: 

 

● “Aquest estudi se centra en el concepte 

d’empoderament de les dones gitanes per 

analitzar les condicions de vida que tenen, 

interpretar l’estratègia nacional d’inclusió 

gitana i examinar les bones pràctiques. 

L’anàlisi mostra que les condicions de vida 

actuals de les dones gitanes a Hongria 

demanen que s'hi intervingui. L’estratègia 

nacional d’inclusió gitana pot tenir impactes 

http://ms4row.eu/
http://ms4row.eu/
http://ms4row.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
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positius en l’empoderament de les dones, 

però la seva eficàcia està limitada per un 

context institucional desfavorable.”  

 

  

Implicacions per al projecte: 

● A l’institut Dr. Ámbédkar hem comprovar les 

tendències descrites a l’estudi, en particular 

com les joves gitanes abandonen l’escola a 

causa d’embarassos en edat adolescent. 

● Implicacions per als sistemes educatius: la 

distribució asimètrica del poder de gènere 

dins de la família i els rols de gènere 

fortament diferenciats a les comunitats 

gitanes empenyen les dones gitanes al 

matrimoni precoç i a la maternitat 

primerenca. Això els obliga a abandonar els 

estudis i fa créixer les barreres per accedir al 

mercat laboral i millorar la seva situació 

econòmica. 

  

 

Hongria Font: 

  

Szakmáry, E., Paksy, A., Ungváry, G. 

(2018). Role of Education in the 

Quality of Life of Roma Women and 

Their Families. Budapest: Centre 

Nacional de Salut Pública Fodor 

József. Extret de: 

https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Vo

lume24/Vol24No1-2/24_1-

2_Article_05.pdf 

 

Resultats principals: 

  

● En l’estudi es va trobar que els gitanos amb un 

nivell educatiu baix que vivien a les colònies i als 

assentaments semblants a colònies es podien 

dividir en subgrups segons els diferents nivells 

educatius. D’acord amb els paràmetres 

estudiats, la qualitat de vida era la millor en el cas 

dels que tenien estudis de batxillerat. La 

conclusió va ser que aconseguir titulacions 

superiors dins de l’educació de baix nivell també 

pot ser un primer pas en el procés d’inclusió 

social de la població gitana. 

  

https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf


69 

 

 

 

     
  

Implicacions per al projecte: 

 

● L’estudi referma el fet comprovat que amb 

l’educació superior s’arriba a una més bona 

qualitat de vida. 

● Implicacions per a la formulació de polítiques: cal 

una intervenció a escala local, nacional i de la UE 

per canviar la qualitat de vida de la població 

gitana a Hongria.  

 

 

 

Discurs antiimmigració (antigitanisme)  

 

Hongria Font:  

Kim, D.S. (2016). The 

rise of European right 

radicalism: The case of 

Jobbik. Communist and 

Post-Communist Studies 

(49)345-357. 

 

Resultats principals: 

● A partir de la recerca qualitativa d’entrevistes d’elit i l’anàlisi 

narrativa de documents hongaresos, l’objectiu principal 

d’aquest article és doble: (1) dilucidar la transformació de 

Jobbik d’un moviment marginal extraparlamentari centrat en 

la joventut a un partit parlamentari influent; (2) discutir 

l’impacte de l’ascens que Jobbik va tenir en el partit de 

centredreta Fidesz només com a conclusió prèvia. L’estudi 

argumenta que l’auge de Jobbik no és un fenomen de 

protesta que simplement demostri un desencantament 

social amb l’economia en transició. 

  

  

Implicacions per al projecte: 

 

● L’article mostra que l’ascens de Jobbik com a partit polític 

d’extrema dreta va influir significativament en la política de 

Fidesz, i la va transformar, atès que Fidesz es va moure més 

a la dreta en la seva agenda política per disputar-se el poder 

amb Jobbik. 

● Implicacions per a la formulació de polítiques: les 

declaracions públiques racistes contra els gitanos són 

amenaces existencials per al benestar d’aquesta comunitat a 
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Hongria. Aquestes declaracions donen poder als neonazis i a 

altres grups racistes per atiar verbalment i físicament la 

violència contra les comunitats gitanes.  

Font: Juhász, A., et. al. 

(2017). Az átrendeződés 

éve: A populista jobb és a 

szélsőjobb a mai 

Magyarországon. 

Budapest: Political 

Capital Kft. & Social 

Development Institute 

Kft. Extret de: 

https://www.politicalcap

ital.hu/pc-

admin/source/media/Bo

ell_Szelsojobb_HUN_171

220.pdf 

 

Resultats principals: 

●  A Hongria, el moviment de Fidesz cap a l’extrema dreta s’ha 

intensificat durant el darrer any, de manera paral·lela a 

l’aparent declivi del partit més important de l’oposició, 

Jobbik. Aquests dos moviments, de direccions oposades, que 

són els dos partits més grans, defineixen el conjunt de l’espai 

polític a Hongria i no són independents l’un de l’altre.  

Implicacions per al projecte: 

● Hi ha un gran nombre de gitanos que donen suport als 

polítics de Fidesz i els voten. És un vot comprat. Com es pot 

canviar això tenint en compte que els polítics de Fidesz no 

tenen en compte els interessos de les dones gitanes? Com es 

poden forçar els partits polítics de l’oposició a considerar els 

gitanos com a socis igualitaris en les seves agendes 

polítiques? 

  

 

 

Hongria Font:  

Kócze, A. (2020). 

Enduring the deep-

rooted racialization of 

Roma. Open 

Democracy. Extret de: 

https://www.opendem

ocracy.net/en/can-

europe-make-

it/enduring-deep-

rooted-racialization-

roma/ 

 

Resultats principals: 

● “Els patrons estructurals racialitzats de segregació i violència 

estructural de la població gitana han estat tàcitament 

acceptats, institucionalitzats i dinamitzats per l'actual 

política populista a Europa. Aquesta normalització alarmant 

de l’exclusió estructural basada en la raça s’ha convertit en 

la base de la inferiorització i deshumanització dels gitanos en 

l’imaginari públic." 

 

  

  

Implicacions per al projecte: 

 

https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
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● Les declaracions públiques racistes contra els gitanos són 

amenaces existencials per al benestar d’aquesta comunitat 

a Hongria. Les elits, els acadèmics i altres intel·lectuals 

silenciosos també s’haurien de considerar responsables de 

permetre que la deshumanització dels gitanos continuï 

sense control. Aquestes declaracions donen poder als 

neonazis i a altres grups racistes per atiar verbalment i 

físicament la violència contra les comunitats gitanes.  

 

  

Font: Kovai, C. (2020). A 

vidék lázadása: 

cigányellenesség és a 

középosztály válsága. 

Extret de: 

https://ujegyenloseg.hu/

a-videk-lazadasa-

ciganyellenesseg-es-a-

kozeposztaly-valsaga 

Resultats principals: 

● Llibre de Kristóf Szombati, The Revolt of the Provinces: 

L’antigitanisme i la política de dretes a Hongria interpreta la 

radicalització d’extrema dreta de l’antigitanisme a l’Hongria 

rural a final dels anys 2000 i al principi de la dècada de 2010 

mitjançant un ric material etnogràfic. El seu llibre està 

relacionat amb la idea que l’anomenat enfortiment d’actors 

polítics populistes o d’extrema dreta (vegeu Brexit, Trump, 

etc.) es pot interpretar com una acció “antielit” dels 

perdedors de les transformacions econòmiques globals. 

  

Implicacions per al projecte: 

● Els fundadors de l’escola malden perquè els gitanos tinguin 

una veu concreta als llibres de text hongaresos, se 

n'erradiquin els prejudicis en contra i es pugui castigar 

adequadament la violència dels partidaris de les ideologies 

de la dreta. 

● Implicacions per als sistemes educatius: la història i la cultura 

dels gitanos a Hongria, Europa i el món en general s’han 

d’incloure als llibres de text i als currículums escolars de 

totes les escoles d’Hongria per erradicar els prejudicis contra 

la població gitana.  

 

  

 

Experiència de discriminació de les dones gitanes 

  

https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
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Hongria Font: 

ERRC. (2015). Presentació de 

l’ERRC a l’EPU de l’ONU 

sobre Hongria. Budapest: 

Centre Europeu de Drets. 

Extret de: 

http://www.errc.org/report

s-and-submissions/errc-

submission-to-un-upr-on-

hungary-september-2015 

Resultats principals: 

Aquesta presentació és un report conjunt de Chance for the 

Children Foundation (d’ara endavant també denominada "CFCF"), 

el Centre Europeu per als Drets dels Gitanos (d’ara endavant, 

"ERRC") i l’Oficina de Defensa Legal per a les Minories Nacionals i 

Ètniques (d’ara endavant, "NEKI").  

  

  

Implicacions per al projecte: 

● Les recomanacions sobre educació posen èmfasi en 

l’establiment de marcs legals i de finançament per 

erradicar la segregació. 

● Implicacions per a la formulació de polítiques: hi pot 

haver un desenvolupament polític clar a partir de les 

recomanacions del report. 

● Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: seria 

útil revisar les recomanacions d’aquest report, sobretot 

les referents a l’educació dels infants gitanos, les 

inspeccions discriminatòries del Consell de Miskolc i el 

sistema públic de treball.  

 

  

 

Espanya:  

 

Abandonament escolar prematur 

ESPANYA Font: 

https://www.museuvirtualgita

no.cat/2018/03/17/el-pla-

integral-organitza-s-san-roc-

la-segona-conferencia-sobre-

Resultats principals: Xerrades sobre educació inicial (0-6 

anys) 

  

 

http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
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els-beneficis-de-

lescolaritzacio-de-nens-

gitanos-i-gitanes-a-leducacio-

primerenca/ 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: dona 

un paper important a l’educació infantil. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

impulsa l'aplicació de polítiques d’aquesta 

mena. 

- Altres implicacions per al projecte 

RTRANSFORM: anima les famílies gitanes a 

considerar important l’educació 

primerenca. 

  

Font: 

INCLUD-ED. Strategies for 

inclusion and social cohesion 

from education in Europe. 

Investigador principal: Ramon 

Flecha (Universitat de 

Barcelona). 

http://creaub.info/included/. 

Resultats principals: 

Les estratègies educatives que contribueixen a superar 

les desigualtats en els col·lectius més vulnerables, entre 

els quals hi ha les famílies gitanes. 

  

  

  

 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: 

reclama que el sistema educatiu dugui a 

terme accions d’èxit amb l’alumnat. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

fomenta l'aplicació de bones pràctiques. 

- Altres implicacions per al projecte 

RTRANSFORM: fomenta la millora de la 

situació de les persones gitanes en el 

sistema educatiu. 
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Font: 

Delaigue, C. (2013). Recensión 

de "Historia de éxito. Modelos 

para reducir el abandono 

escolar de la adolescencia 

gitana". 

https://digibug.ugr.es/bitstrea

m/handle/10481/25171/GA_R

ecension03_CDelaigue.pdf?se

quence=6&isAllowed=y 

Resultats principals: 

Es tracta d’una etnografia que analitza la situació de la 

població gitana en el sistema educatiu d’Andalusia, 

Espanya, i mostra les deficiències d’aquest sistema i les 

possibilitats d’èxit que té l’alumnat gitano en l’educació. 

  

  

 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: mostra 

que alguna cosa ha de canviar en el sistema 

educatiu. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

anima els responsables polítics a fer 

polítiques sòlides. 

- Altres implicacions per al projecte 

RTRANSFORM: ofereix uns quants consells 

sobre com s'ha de superar l’abandonament 

escolar primerenc. 

  

Font: 

Sastre i Albendea, S. (2015). La 

inclusió de la comunitat gitana 

a l’escola Juan Ramón Jiménez 

de Sabadell. 

http://dspace.uvic.cat/bitstrea

m/handle/10854/4215/trealu

Resultats principals: 

Mostra les mancances d’inclusió en una escola de 

Catalunya i dona possibles idees per millorar aquesta 

situació. 
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_a2015_sastre_sonia_inclusio

_comunitat.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: 

fomenta la consideració de la veu de les 

famílies gitanes per part de l’escola i la 

incorporació d’aquestes famílies al sistema 

educatiu. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

reclama un esforç en polítiques per a la 

població gitana a l’escola. 

- Altres implicacions per al projecte 

RTRANSFORM: dona importància a les 

famílies gitanes en el procés educatiu. 

  

Font: 

Ballester i Amador, C. (2020). 

La comunitat gitana i 

l’educació. 

http://dspace.uvic.cat/xmlui/h

andle/10854/6394 

Resultats principals: 

Mostra que cal millorar les pràctiques educatives per 

incloure la comunitat gitana en el sistema educatiu. 

  

  

  

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: 

reclama més bones pràctiques en el sistema 

educatiu de Catalunya. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

afirma que necessitem polítiques 

d’educació més eficients. 

- Altres implicacions per al projecte 

RTRANSFORM: cerca de millorar la situació 

dels infants gitanos en el sistema educatiu. 

  

 

 

Participació en l’educació infantil i l’escolarització obligatòria 
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ESPANYA Font: 

https://www.fundaciopereclosa.o

rg/promocio-escolar/ 

Resultats principals: 

Promoció escolar per a la població gitana 

  

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: el sistema 

educatiu mateix va demanar aquest projecte 

per eliminar l’abandonament escolar. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

afirma que necessitem polítiques d’educació 

més eficients. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

encoratja els infants gitanos a continuar 

estudiant. 

  

Font: 

Khalfaoui, A., García-Carrión, R., & 

Villardón-Gallego, L. (2020). 

Bridging the gap: engaging Roma 

and migrant families in early 

childhood education through 

trust-based relationships. 

European Early Childhood 

Education Research Journal, 28(5), 

701-711. 

Resultats principals: 

Els principals resultats mostren que, per reduir la disparitat, 

s’ha fomentat la participació de les famílies gitanes a l’escola 

amb una col·laboració estreta construïda sobre un diàleg 

igualitari, relacions de confiança i amb un propòsit compartit 

de garantir una educació de qualitat per a tots els infants. 
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https://dkh.deusto.es/comunidad

/research/recurso/bridging-the-

gap-engaging-roma-and-

migrant/b5c3c33d-22cb-463c-

9157-67d6b900dfa6 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: fomenta 

que el sistema educatiu advoqui per incorporar 

les famílies gitanes al procés educatiu. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

també anima els responsables polítics a escoltar 

les famílies gitanes. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

ofereix la imatge d’una família empoderada 

col·laborant en el procés educatiu. 

  

Font: 

https://ateneu.xtec.cat/wikiform/

wikiexport/cmd/eif/pepg/index 

  

Resultats principals: 

Per commemorar els sis-cents anys del poble gitano a 

Catalunya el sistema educatiu ha desenvolupat diferents 

activitats de cultura, valors i història per fer servir a les 

escoles. 

  

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: el sistema 

educatiu hi està directament implicat. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: vol 

dir que les polítiques van pel bon camí. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

podria donar visibilitat als alumnes gitanos i a la 

seva cultura, de manera que els podria 

esperonar a continuar la formació. 
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Font: 

https://sede.educacion.gob.es/pu

bliventa/d/22079/19/0 

García, J. A. (2017). La cultura del 

pueblo gitano en el currículo de la 

educación obligatoria, a través de 

su presencia, ausencia y 

percepción en los libros de texto. 

Madrid: Ministeri d’Educació, 

Cultura i Esport. 

Resultats principals: 

Es tracta d’un document de l’Oficina Espanyola d’Educació 

que fa palesa la manca de models a seguir per a les persones 

gitanes en el currículum escolar.  

  

  

 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: anima el 

sistema educatiu a canviar aquesta manca de 

visibilitat. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

reclama una millora de les polítiques 

educatives. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: si 

els organismes educatius donessin més 

visibilitat a les persones gitanes, els 

empoderaria. 

  

 

 

Participació en nivells educatius superiors 

ESPANY

A 

Font: 

https://www.museuvirtualgitan

o.cat/2020/07/31/22-persones-

gitanes-aspiren-a-superar-les-

Resultats principals: 

Curs per preparar les persones gitanes de més de vint-i-cinc 

anys perquè puguin accedir a la universitat. 
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proves-dacces-a-la-universitat-

per-a-majors-de-25-anys/ 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: té un 

impacte important en el sistema universitari (és a 

dir, del 2012 al 2020, 39 persones gitanes, entre 

les quals hi havia dones, han entrat a la 

universitat). 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: aquest 

projecte prové dels responsables polítics de 

Catalunya, i per tant en demostra el compromís. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

dona suport a algunes dones gitanes per entrar a 

la universitat i empoderar-les gràcies a l’educació. 

  

Font: 

https://www.campusrom.org/p

royectos 

Resultats principals: 

Uni4Rom és un projecte que dona suport a l’accés i l’èxit del 

poble gitano a la universitat a Catalunya. 

  

 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: té un 

impacte important en el sistema universitari. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: fa 

visibles els estudiants gitanos en el sistema 

universitari, i reclama polítiques que els 

afavoreixin. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

fomenta l’èxit universitari de la població gitana i 

té un impacte important en la comunitat gitana, 

incloent-hi les dones gitanes. 
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Font: 

Macías-Aranda, F .; Valls-Carol, R 

.; González García, J .; García 

Espinel, T. (2020) “Del gueto a la 

universidad: impacto de las 

actuaciones educativas de éxito 

en la inclusión social y educativa 

del pueblo gitano”. A: Arellano, 

A, Carrica-Ochoa, S .; Sotés-

Elizalde, MA (coord.) Juventud 

Gitana. Retos para la inclusión 

educativa y social en su 

transición a la vida adulta (p. 65-

118). Editorial Graó.  

  

Resultats principals: 

En aquest capítol es parla de les pràctiques no científiques que 

dificulten l’èxit de la població gitana en l’educació i es proposa 

accions educatives per revertir-ho. 

 

 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: és evident 

que implica el sistema educatiu per dur a terme 

pràctiques científiques. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: els 

òrgans polítics animen les escoles a desenvolupar 

bones pràctiques amb els alumnes gitanos. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

cerca l’excel·lència en l’educació de les persones 

gitanes. 

  

Font: 

EDUROM, GITANAS Y GITANOS 

EN LA UNIVERSIDAD 

https://web.ua.es/es/catedra-

cultura-gitana/documentos/-

gestadm/memoria-de-

actividades-an-o-2018.pdf 

Resultats principals: 

Aquest projecte de recerca volia fer conèixer les barreres que 

es troben les persones gitanes per accedir a la universitat. 

 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: reclama 

canvis en el sistema educatiu per millorar aquesta 

situació. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

fomenta el desenvolupament de bones polítiques. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

ofereix eines i exemples perquè el poble gitano 

se'n surti a la universitat. 
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Font: 

https://idus.us.es/handle/1144

1/68537 

Padilla Carmona, M. T., González 

Monteagudo, J., & Soria Vílchez, 

A. (2017). Gitanos en la 

Universidad: Un estudio de caso 

de trayectorias de éxito en la 

Universidad de Sevilla. Revista 

de Educación, 377, 187-211. 

  

Resultats principals: 

Estudi que analitza les trajectòries d’èxit de diferents persones 

gitanes a la Universitat de Sevilla 

  

 . 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: encoratja el 

sistema educatiu a aplicar polítiques per reduir la 

disparitat entre la població gitana i la d’altres 

orígens. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: anima 

a donar més visibilitat a aquests casos reeixits. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

empodera el poble gitano amb aquestes històries 

d’èxit. 

  

 

 

Segregació de l’alumnat gitano en el sistema educatiu 

ESPANYA Font: 

Toro, I. P., Alvarez-Roldan, A., & 

Gamella, J. F. (2017). Un 

conflicto silenciado: Procesos de 

segregación, retraso curricular y 

abandono escolar de los 

Resultats principals: 

Aquest article mostra com una de les causes de 

l’abandonament escolar precoç la segregació de l’alumnat 

gitano. 
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adolescentes gitanos. Revista de 

Paz y Conflictos, 10(1), 35-60. 

https://www.redalyc.org/pdf/20

50/205052042002.pdf 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: reclama un 

canvi en la segregació dels alumnes gitanos. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

significa més implicació de les polítiques en les 

pràctiques educatives amb persones gitanes. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

aquest article mostra els motius del fracàs 

educatiu de la població gitana. 

  

Font: 

Macías Aranda, F. (2017). 

Contribuciones del Pueblo 

Gitano para luchar contra la 

Pobreza y el Antigitanismo a 

través de su participación en 

Actuaciones Educativas de Éxito 

(tesi doctoral, Universitat de 

Barcelona). 

https://www.tdx.cat/handle/10

803/663372#page=1 

Resultats principals: 

Aquesta tesi mostra el fracàs del sistema educatiu amb 

persones gitanes que han viscut segregació a l’escola. 
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Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: reclama 

canvis en el sistema educatiu. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

defensa considerar la població gitana a l’hora de 

fer política. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

en mostra algunes conseqüències per superar 

l’exclusió social. 

  

Font: 

https://discrikamira.eu/wp-

content/uploads/2019/03/Infor

me-de-Segregación.pdf 

Resultats principals: 

Aquest report mostra el problema de la segregació amb 

persones gitanes a les escoles de diferents llocs d’Espanya i les 

seves conseqüències. 
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Santiago, C., & Maya, O. (2012). 

Segregación escolar del 

alumnado gitano en España. 

  

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: reclama un 

canvi en les pràctiques de segregació. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

exigeix la participació política per canviar 

aquesta situació. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

cerca que l’alumnat gitano avanci. 

  

 

 

Participació de les dones gitanes en activitats d’aprenentatge permanent 

ESPAN

YA 

Font: 

Fernández, M., 

Domínguez, C., & Flecha, 

A. (2004). “Mujeres 

gitanas y mercado 

laboral: mecanismos para 

Resultats principals: 

Aquest article exposa que la participació de les dones gitanes en 

l’educació és essencial per corregir les desigualtats.  
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superar su triple 

exclusión”. 

Lanharremanak: Revista 

de relaciones laborales, 

(11), 81-

94.https://dialnet.unirioj

a.es/servlet/articulo?codi

go=1067706 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: defensa que 

la participació de les dones gitanes és fonamental. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

propugna que les polítiques han de tenir en 

compte la participació de les dones gitanes. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

aquest article fomenta la participació de les dones 

gitanes en la lluita contra les desigualtats 

educatives. 

  

Font: 

Macías, F., & Redondo, G. 

(2012). Pueblo gitano, 

género y educación: 

investigar para excluir o 

investigar para 

transformar. RISE, 1(1), 

71-92. 

https://dialnet.unirioja.e

s/servlet/articulo?codigo

=3918424 

Resultats principals: 

Aquest article exposa que la participació de les dones gitanes en 

la recerca és essencial per corregir les desigualtats.  

 

 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: defensa que 

s’han d’escoltar les veus de les dones gitanes. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

propugna que les polítiques han de tenir en 

compte les veus de les dones gitanes. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

aquest article fomenta la participació de les dones 

gitanes en la lluita contra les desigualtats. 
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Font: Garcia, T. (2015). 

Contribuciones de la 

Mujer Gitana a la Ciencia, 

a las Políticas ya la Mejora 

Social. Géneros, 4(3), 4. 

https://dialnet.unirioja.e

s/servlet/articulo?codigo

=5237508 

Resultats principals: 

Aquest article presenta la triple discriminació de les dones 

gitanes i, alhora, la importància d’aquestes dones per millorar la 

condició de vida de tota la comunitat. 

  

 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: mostra la 

importància que té el paper de la dona gitana en el 

sistema. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: mostra 

la importància que té el paper de la dona gitana en 

l’elaboració de polítiques. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

empodera les dones gitanes i els atorga la 

importància que tenen. 

  

Font: Aiello, E., Amador-

López, J., Munté-Pascual, 

A. y Sordé-Martí, T. 

(2019). Mujeres gitanas 

de base organizándose 

para el cambio social: un 

Resultats principals: 

Aquest article demostra com les dones gitanes lluiten per 

millorar les seves condicions de vida i les de la seva gent 

organitzant-se de base.  

 

 

https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
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estudio del impacto de las 

‘reuniones de estudiantes 

de mujeres gitanas’. 

Sostenibilidad, 11 (15), 

4054. doi: 10.3390 / 

su11154054 

  

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: defensa que 

el sistema educatiu hauria de donar més 

importància a les activitats de les dones gitanes. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

propugna que les polítiques han de treballar al 

costat de les dones gitanes. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

sosté que les dones gitanes són essencials per al 

canvi social i la millora en l’educació. 

  

Font: Girbés-Peco, S., 

Gairal-Casadó, R. y 

Torrego-Egido, L. (2019). 

Participación de mujeres 

gitanas y marroquíes en la 

formación de familiares: 

beneficios educativos y 

psicosociales. Cultura y 

Educación, 1-26. doi: 

10.1080 / 

11356405.2019.1656487 

  

  

Resultats principals: 

Les dades obtingudes suggereixen que la inclusió de les dones 

en els programes educatius ha ajudat a millorar la percepció que 

tenen les dones de les seves capacitats acadèmiques i 

lingüístiques. 

 

 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: defensa que 

el sistema educatiu hauria de donar més 

importància a les veus de les dones gitanes. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

propugna que les polítiques han de treballar al 

costat de les dones gitanes. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

empodera les dones gitanes a ser un element 

transformador per elles mateixes. 

  

 

 

https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
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Discurs antiimmigració (antigitanisme) 

ESPANYA Font: 

https://web.gencat.cat/ca

/actualitat/detall/Catalun

ya-impulsa-una-llei-

pionera-contra-

lantigitanisme 

Resultats principals: Projecte de llei contra l’antigitanisme 

  

  

 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: aquesta llei afectarà 

tots els àmbits de la societat catalana. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: sensibilitza els 

òrgans polítics sobre l’antigitanisme. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: una de les 

conseqüències de l’antigitanisme és el fracàs educatiu, per 

la qual cosa cal millorar aquesta situació. 

Font: 

https://ergonetwork.org/

pecao/ 

Resultats principals: PECAO és un projecte en el qual col·laboren diverses 

entitats d’arreu d’Europa, fins i tot una entitat espanyola, i vol mostrar el 

discurs de l’odi en línia per sensibilitzar la societat sobre aquest tema. 

  

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: cerca la 

implicació dels responsables polítics mostrant la 

importància de l’antigitanisme en els discursos. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: una de les 

conseqüències de l’antigitanisme és el fracàs educatiu, per 

la qual cosa cal millorar aquesta situació. 
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Font: 

http://www.fagic.org/202

0/06/26/agrep-nuevas-

tecnologias-ante-un-

antiguo-problema-el-

antigitanismo/ 

Resultats principals: 

Es tracta d’un projecte per fer front a l’antigitanisme a Catalunya, 

Espanya. Entre altres coses, han desenvolupat una app per denunciar 

casos d’antigitanisme. 

 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: s’han pogut identificar 

alguns casos d’antigitanisme en el sistema educatiu. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: implica que 

necessitem polítiques sòlides per lluitar contra 

l’antigitanisme. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: implica que 

els gitanos tenen barreres que provenen de l’antigitanisme 

i contra les quals s’ha de lluitar. 

  

Font: 

https://www.gitanos.org/

upload/85/61/interior_dis

criminacion_2016_web.p

df 

 

Gitano, F. S. (2016). 

Discriminación y 

comunidad gitana. 

Número especial sobre 

antigitanismo. 

 

Resultats principals: 

mostra la importància i la persistència de l’antigitanisme a Espanya. 

 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: diu que s’ha de 

resoldre la situació amb el poble gitano. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: anima els 

responsables polítics a treballar contra l’antigitanisme. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: defensa que 

s’ha de treballar per resoldre aquesta situació, perquè té 

conseqüències en tots els àmbits. 

  

 

 

Experiència de discriminació de les dones gitanes 
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ESPANYA Font: Espinel, T. G., Santiago, D. 

S., & Algar, M. G. (2019). 

Diseñando e Implementado 

Políticas Públicas con y para la 

Comunidad Gitana. El Impacto 

Social del Plan Integral del 

Pueblo Gitano en Cataluña. 

International Journal of Roma 

Studies, 1(1), 84-119. 

https://www.hipatiapress.com

/hpjournals/index.php/ijrs/arti

cle/view/3957 

Resultats principals: les autores mostren, en diferents parts de 

l'article, la triple discriminació de les dones gitanes. 

 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: defensa que el 

sistema educatiu hauria de tenir en compte la 

situació de les dones gitanes. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: 

propugna que els responsables polítics s'hi haurien 

d’esforçar per millorar aquesta situació. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

l’article subratlla que si volem canviar la situació de 

les dones gitanes, n'hem de tenir en compte les veus 

i, així, les empoderarem. 

  

Font: Fernández, M., 

Domínguez, C., & de 

Sanmamed, A. F. F. (2004). 

Mujeres gitanas y mercado 

laboral: mecanismos para 

superar su triple exclusión. Lan 

Harremanak: Revista de 

relaciones laborales, (11), 81-

94. 

https://dialnet.unirioja.es/serv

let/articulo?codigo=1067706 

Resultats principals: 

L’article mostra la triple discriminació de les dones gitanes i la 

manera com aquestes dones aconsegueixen superar aquestes 

barreres. 

 

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: defensa que el 

sistema educatiu ha de considerar les dones gitanes 

com un agent transformador de les seves 

comunitats. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: sosté que 

els polítics han d’escoltar les veus de les dones 

gitanes. 

- Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

mostra el poder de les dones gitanes per 

transformar les desigualtats en oportunitats. 
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Font: 

https://www.tandfonline.com/

doi/abs/10.1080/13691457.20

15.1126557 

Reimer, J. (2016). Education, 

ethnicity and gender. 

Educational biographies of 

‘Roma and Sinti’women in 

Germany. European Journal of 

Social Work, 19(3-4), 556-569. 

  

Resultats principals: 

L’article explora les experiències de les dones «sinti i gitanes» a 

Alemanya i les seves biografies en el camp de l'educació. 

  

  

Implicacions per al projecte: 

- Implicacions per als sistemes educatius: destaca que el 

sistema educatiu ha de considerar la discriminació 

que pateixen les dones gitanes. 

- Implicacions per a la formulació de polítiques: exigeix 

més implicació dels responsables polítics. 

Altres implicacions per al projecte RTRANSFORM: 

subratlla que les dones gitanes pateixen 

discriminació i com la superen amb l’educació. 

 

GRÈCIA: 

GRÈCIA 

  

  

  

Font: 

  

Penteri, E., 

Petroyannis, K. 

(2010), Cultural 

values and causal 

attributes of gypsy 

mothers for 

their children 

development in 

search of two 

communities 

(settlements) in 

Komotini- 

www.researchgate.n

et  

  

Resultats principals: 

  

· El sistema social tancat i els matrimonis mixtos reforcen la 

marginació i contribueixen a preservar-ne les característiques 

culturals. 

  

· Viure en un entorn urbà i els contactes amb la cultura dominant 

influeixen en les creences dels pares; això mostra un canvi cap a 

valors més individualistes. (Bornstein i Cote, 2003) 

  

Els pares que entren en contacte amb la cultura predominant i la 

naturalesa competitiva de la societat industrial adopten idees 

més modernes i centrades en l’individu quan eduquen els fills. 

(Park i Cheah, 2005) 

  

· La comunitat com a factor negatiu per al desenvolupament social de 

l’infant. 

https://www.researchgate.net/publication/277333516_Politismikes_axies_kai_aitiakes_apodoseis_tsinganon_meteron_gia_ten_anaptyxe_ton_paidion_tous_se_dyo_oikismous_tes_Komotenes_in_Greek
https://www.researchgate.net/publication/277333516_Politismikes_axies_kai_aitiakes_apodoseis_tsinganon_meteron_gia_ten_anaptyxe_ton_paidion_tous_se_dyo_oikismous_tes_Komotenes_in_Greek
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Implicacions per al projecte: 

  

· Les qüestions culturals s’haurien d’incloure en l’empoderament de 

les dones (orgulloses del seu origen). 

  

· Desenvolupament d’accions d’empoderament de les dones per 

augmentar-ne la participació en la vida social de la comunitat 

local. 

  

· Empoderament dels clubs de dones. 

  

· Accions adreçades al desenvolupament social igualitari i la 

convivència dels infants gitanos amb els infants de la població 

general. 

·  Accions d’empoderament del paper de les dones gitanes per 

donar suport i enfortir les accions per continuar l’escola i 

convertir-se en models positius per als infants i les nenes.  
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Font: 

  

URBACT- STAY 

TUNED PROJECTON 

EARLY LEAVING 

FROM EDUCATION 

AND TRAINING 

(Boosting the 

Frequency of 

Qualification ) 

  

  

  

Resultats principals: 

  

1. 1. Els reptes principals dels gitanos i l’ESL són els següents: 1. 

Manca d’interès i participació 2. Prejudicis i estereotips sobre 

l’educació 3. Resistència al canvi d’actitud/cultura envers l’educació 

4. Manca de motius i grau de compromís 5. Manca d’informació de 

les opcions educatives 6. Motivació i empoderament de les dones 

2. Treballar des de «dins» de la comunitat és vital (enfocament de baix 

a dalt) 

3. Suport econòmic (ajut social solidari) com a incentiu inicial per 

motivar i empoderar les dones perquè mantinguin el compromís 

amb l’educació (Programa d’alfabetització per a adults, escola de 

segona oportunitat, escola nocturna, escola d’aprenentatge, etc.) 

4. Suport holístic d’un equip interdisciplinari (psicòleg, treballador 

social, especialista en educació, mediador) 

5. Cal crear xarxes entre els serveis implicats per a la inclusió social de 

la població gitana (educació, organitzacions laborals, sanitat i serveis 

socials) 

6. Per tenir èxit en els estudis, els fills han de rebre el suport dels pares 

(l’educació d’adults/dones és un requisit previ) 

Implicacions per al projecte: 

1. Organitzar accions orientades a empoderar les dones. 

2. Noves pràctiques de les autoritats locals per fomentar l’educació i la 

formació. 

3. Nous papers per a les autoritats locals (com a mitjancers entre els 

gitanos i els serveis). 

4. Cal crear xarxes entre els serveis. 

5. És cabdal de desplegar un sistema d’alerta primerenca de 

l’abandonament escolar (disposar d’informació sobre problemes 

socioeconòmics, parlar de les absències i els problemes escolars 

amb els alumnes i els pares, observacions dels professors, etc.). 

Alt nivell d’ensenyament proporcionat. 
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  Font: 

  

Macris, V. (2015). 

Romani peoples’ 

resistance to 

mainstream 

schooling: A focus on 

Romani woman and 

girls’ education and 

the educational 

policies, barriers, and 

practices in Greece. 

Alberta Journal of 

Educational 

Research, 61(4), 449-

464. 

Resultats principals: 

● A Grècia, l’abús o el risc d’abús de les nenes gitanes a les escoles és 

un altre motiu d’abandonament prematur a l’escola primària. 

(Macris 2015:458) 

● El matrimoni precoç entre les noies gitanes és un altre factor molt 

greu que contribueix a fer que les noies gitanes deixin d’anar a classe 

o ni s’hi matriculin. (Macris 2015:458) 

  

  

  

  

  

  Implicacions per al projecte: 

  

  

  

Font: 

 

 

Strataki, I., & 

Petrogiannis, K. 

(2020). Greek Roma 

mothers’ relationship 

with education: 

aspirations and 

expectations 

regarding the 

educational future of 

their children. 

Contemporary Social 

Science, 1-14. 

Conclusions principals: 

● Tant la manca de recursos econòmics com de coneixement són 

barreres per a les mares gitanes a l’hora de donar suport als seus fills 

en el procés d'escolarització. 

● Hi ha una manca de comunicació entre les creences i expectatives 

dels pares gitanos i les dels professors. L’escola es considera una 

institució Gadze (de persones o contextos no gitanos). Aquest 

estatus contradictori pot ser una raó crítica de l’abandonament 

escolar (Vassiliadou i Pavlis-Korres, 2011 a Strataki i Petrogiannis, 

2020). 

● L’anàlisi actual ha fet palès que un factor que afecta les expectatives 

de les mares gitanes és la pressió social, que condemna aquest grup 

concret de població a romandre al fons del pou. 

● La història i les experiències personals de les mares gitanes 

influeixen en les aspiracions educatives que tenen per als fills. Veuen 

l’educació com un vehicle de mobilitat ascendent. 
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    Implicacions per al projecte: 

● Les activitats extraescolars podrien donar suport a les estudiants 

gitanes que no poden rebre ajuda de l’entorn familiar. 

● S’han de fer col·laboracions entre l’escola i les famílies gitanes. 

● La formació del professorat ha de tractar les qüestions culturals. 

 

 

ÀMBIT EUROPEU Font: 

 

Andrei, R., Martinidis, 

G., & Tkadlecova, T. 

(2014). Challenges 

faced by Roma women 

in Europe on 

education, 

employment, health 

and housing-focus on 

Czech Republic, 

Romania and Greece. 

Balkan Social Science 

Review, 4, 323-351. 

Resultats principals: 

● L’enquesta PNUD/OIT ha identificat la pobresa, els 

matrimonis precoços i el part a una edat jove com els 

principals motius de l’absentisme i l’abandonament 

escolars de les nenes gitanes a l’Europa central i oriental. 

  

Implicacions per al projecte: 

● Una iniciativa de baix a dalt que té lloc a les comunitats 

gitanes, tant en l’àmbit geogràfic com organitzatiu. 

● Informació escaient sobre l’estat i les necessitats dels 

beneficiaris. 

● Voluntat política i finançament continuat i estable. 

  

Participació en educació infantil i escolarització obligatòria: 
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GRÈCIA Font: 

 

Katsiadrami, F. 

(2016), The views of 

Roma parents on the 

education of their 

children (treball de 

postgrau) 

  

Resultats principals: 

● Els pares gitanos pensen que no poden triar enviar els 

fills a l’escola. 

● Els pares gitanos consideren que la majoria de les classes 

on van els seus fills són inútils, i només els interessen el 

coneixement bàsic de la llengua i les matemàtiques. 

● Els pares gitanos no han desenvolupat cap mena de 

relació especial amb els professors dels seus fills, per 

manca de temps i perquè no hi ha cap motiu que els hi 

impel·leixi. 

● La demanda d’educació bilingüe sembla que va 

desapareixent a mesura que esdevenen membres de la 

societat grega, i per això han de parlar grec. 

● Sembla que els pares han perdut tota la confiança en el 

sistema educatiu grec. 

  

Implicacions per al projecte: 

● Organitzar accions per canviar l’opinió dels pares gitanos 

sobre l’educació. 

● Donar suport als pares per a la constitució i el 

funcionament d’associacions de pares. 

● Donar suport als pares en la funció parental. 

● Empoderar i donar suport a les dones perquè continuïn 

anant a l’escola. 

  

Font: 

 

Macris, V. (2015). 

Romani peoples’ 

resistance to 

mainstream 

schooling: A focus on 

Romani woman and 

girls’ education and 

the educational 

policies, barriers, and 

practices in Greece. 

Alberta Journal of 

Resultats principals: 

● La submissió de les dones gitanes en una comunitat 

patriarcal que les condemna a l'analfabetisme i al 

desconeixement dels seus drets. 

Implicacions per al projecte: 
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Educational Research, 

61(4), 449-464. 

  Font: 

 

Dragonas, T. (2012). 

Roma mothers and 

their young children. 

(Report no publicat). 

The Hague: Bernard 

Van Leer Foundation. 

Conclusions principals: 

● El defensor del poble grec per als drets dels infants va 

destacar que «les mares poden tenir un paper important 

en la preparació dels nens i nenes per a l’escola». (:53) 

    Implicacions per al projecte: 

● Creació de grups de mares per ajudar-les a guanyar 

autoconfiança, conscienciar-les en matèria educativa i a 

fer-les més capaces de transmetre als fills la noció de 

responsabilitat inherent del procés educatiu. (:53) 

● Creació de centres d’alfabetització crítica en els 

assentaments, amb impacte en mares i infants (per 

exemple, l’ONG ARSIS i el projecte Educació per a nens 

gitanos a les zones del nord i el sud de l’Egeu). 

  Font: 

  

https://borgenproject

.org/womens-rights-

in-greece/ 

  

  

Conclusions principals: 

 

● Les dones migrants i gitanes, de mitjana, tenen un 

desavantatge econòmic i educatiu encara pitjor. Per 

exemple, la típica dona gitana a Grècia passa menys de 

sis anys a l’escola. 

    Aplicacions del projecte: 

● Amb una reconversió de l’opinió pública i la presència de 

dones líders, com la presidenta Sakellaropoulou, els 

experts pensen que el país és capaç de plantar cara a les 

barreres històriques en els drets de les dones que encara 

afecten la cultura grega actualment. 

  

 

Participació en nivells educatius superiors 
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GRÈCIA Font: 

 

Programa de beques per 

als graduats de secundària 

gitanos per estudiar a la 

Universitat Oberta 

Hel·lènica - Aportació del 

Centre Comunitari amb 

Sucursal Gitana del 

municipi de Ampelokipi- 

Menemeni 

Resultats principals: 

● Les dones hi van respondre molt positivament - 2019: vuit 

dones i tres homes matriculats a l'Hellenic Open University 

2020: cinc dones i un home matriculats 

● Només una dona va aconseguir continuar els estudis 

Implicacions per al projecte: 

● Les dones gitanes necessiten suport en els estudis – Classes 

(llengües estrangeres, ús de la plataforma educativa, etc.) 

● Suport amb els fills (harmonització entre la família i els 

estudis) 

 

Font: 

 

Dragonas, T. (2012). 

Roma mothers and their 

young children. 

Unpublished report. The 

Hague: Bernard Van Leer 

Foundation. 

Resultats principals: 

● Una dona gitana, que es diu G, acabada de graduar a la 

universitat, també sembla estar dividida entre l’adhesió als 

valors tradicionals i la planificació d’una vida pròpia amb el 

seu marit. 

● Fins i tot la G, una dona que va aconseguir superar les barreres 

que impedeixen que les dones gitanes agafin un camí 

alternatiu, va tenir un fill als vint anys. «Ja ho veus», comenta. 

«Quan una noia ha consumat el seu amor, s’ha de casar. La 

virginitat és una qüestió d’honor per a una noia gitana». 

Implicacions per al projecte: 

● Cal un context educatiu estable que faci que la família sigui 

menys vulnerable socialment. (:23) 
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  Font: 

 

Themelis, S. (2013). Social 

change and education in 

Greece: A study in class 

struggle dynamics. 

Springer. 

Resultats principals: 

  

● No és estrany que les dones de la tercera generació, 

especialment les més joves, entrin a la universitat gràcies a 

polítiques com l’expansió universitària, i també gràcies al 

canvi de mentalitat pel que fa a l’educació de les dones. 

Tanmateix, les oportunitats educatives no s’han igualat del tot 

per a les dones gitanes si les comparem amb les de les seves 

companyes no gitanes (:172). 

    Implicacions per al projecte: 

● Canviar la mentalitat sobre l’educació de les dones. 

● Exigències de l’entorn educatiu i del mercat laboral. 

 

Segregació dels alumnes gitanos en l’educació: 
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GRÈCIA Font: 

  

Takopoulou, S. (2002), The 

gypsy at the crossroad of 

two cultures: gypsy meeting 

and non- gypsy tradition in 

education (Tesis) 

 

Resultats principals: 

● Si la presència de grups minoritaris es considera un 

«problema» que cal abordar immediatament per 

aconseguir-ne la integració i l’acceptació, se seguirà una 

estratègia de supercultura. 

● Si la cultura dominant (oficial) reconeix el pluralisme 

cultural que caracteritza tota la seva societat i respecta 

les particularitats dels grups individuals, aleshores la 

política es basarà en sentiments antiracistes. 

● La política educativa grega quant a l’educació de les 

minories és assimiladora. No es tenen en compte les 

particularitats dels alumnes minoritaris. 

● La manera com s’organitza l’educació és d'adaptació a les 

necessitats del grup dominant. 

● El cop més fort que l’educació formal pot tenir en la 

identitat cultural dels infants gitanos és el rebuig cap a la 

seva llengua. 

● La llengua gitana, l’aparença, la forma de vida, la manera 

de pensar, les experiències i la cultura gitana en conjunt 

no són acceptades pels membres dels grups no gitanos 

de l’escola. El sistema de valors de la família no 

únicament no s’ajusta al de l’escola, sinó que, a més, hi 

entra en conflicte. 

● Els estereotips i els prejudicis de la societat no gitana 

mostren una actitud hostil cap a aquesta minoria cultural 

en l’àmbit educatiu. 

● Les opinions de les mares i dels nens gitanos són 

representatives de l’actitud de la minoria gitana envers 

la política educativa oficial i, d’una manera característica, 

les percepcions i expectatives dels nens gitanos a l’escola 

segueixen les dels seus pares; és a dir, també expressen 

una desconfiança cap a l’escola, la consideren estranya i 

hostil i pensen que no els ofereix res, més aviat els crea 

problemes amb la llengua i amb les seves relacions amb 

els professors i els companys. 

● El nen gitano s’ha d’adaptar i integrar, i ha de rebutjar els 

elements de la seva identitat que n'impedeixen la 

integració en el sistema educatiu. 
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Implicacions per al projecte: 

● Accions per reforçar la participació dels gitanos en la vida 

social, econòmica, política i cultural de la comunitat local 

i del país. 

● Formació del professorat d’acord amb els principis 

d’educació intercultural, antiracisme, antigitanisme, etc. 

 

Papadopoulou, V. (2010), 

The school that unites: an 

educational program to 

meet the Roma (tesi) 

Resultats principals: 

● Els estereotips sobre els gitanos són bastant resistents i 

no es poden superar amb una intervenció exigua. 

● La manera vivencial d’aprenentatge va crear les 

condicions per implicar de manera activa els infants en el 

coneixement de la cultura gitana. 

 

  Implicacions per al projecte: 

● Desplegament de programes de coneixement de totes 

dues cultures a les escoles. 

● Desplegament de programes educatius per acceptar la 

diferència. 

Font: 

 

Dragonas, T. (2012). Roma 

mothers and their young 

children. Unpublished 

report. The Hague: Bernard 

Van Leer Foundation. 

Conclusions principals: 

 

Grècia continua sent un dels últims països europeus on la 

segregació escolar de facto continua vigent malgrat la recomanació 

del Comitè de Ministres (2004) sobre Educació dels infants gitanos 

i el Tribunal Europeu de Drets Humans en el cas Sampanis i altres 

judicis. (:52) 

 

Implicacions per al projecte: 

● Els projectes del Ministeri d’Educació centrats en 

l’educació dels gitanos hi té un paper molt important 

(:53). 

 

 

Participació de les dones gitanes en activitats d’aprenentatge permanent 
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GRÈCIA Font: 

 

Programa d’alfabetització de 

dones gitanes, 5th 

Intercultural Elementary 

School of Menemeni 

i 

 

Chatzinikolaou, A., 

Chatzipavlou, G. Roma 

women Literacy Program, at 

Dendropotamos in Griva, E., 

Koutsogiannis, D., Dinas, K., 

Staiou, A., Hatzipanagiotidi, A. 

& Chatzisavvidis, S. (επιµ.). 

2014. Proceedings of the 

Panhellenic Conference 

«Critical Writing in School 

Practice» 

Resultats principals: 

● L’alfabetització com a necessitat de supervivència i 

d'adquisició d’habilitats per ajudar els fills. 

● És important com se situen les dones a l’escola, com 

construeixen i donen forma al seu valor i quines són 

les seves ideologies sobre aquest tema. 

● L’alfabetització recomana un fenomen estructurat 

socialment, no tan sols una habilitat de lectura i 

d’escriptura (Cook-Gumperz 2008, Kostouli-

Hatzinikolaou, 2011) 

  

Implicacions per al projecte: 

● Accions d’empoderament de les dones 

● Fomentar models de dones  

  

Font: 

 

Programa de beques 

concedides als gitanos 

graduats de secundària per 

estudiar a la Universitat 

Oberta Hel·lènica - Aportació 

del Centre Comunitari amb 

Sucursal Gitana del municipi 

de Ampelokipi-Menemeni 

Resultats principals: 

  

● Les dones hi van respondre molt positivament - 2019: 

vuit dones i tres homes matriculats a l'Hellenic Open 

University 2020: cinc dones un home matriculats 

  

● Només una dona va aconseguir de continuar els 

estudis 
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Implicacions per al projecte: 

● Les dones gitanes necessiten suport en els estudis – 

Classes (llengües estrangeres, ús de la plataforma 

educativa, etc.) 

● Suport amb els fills (harmonització entre la família i 

els estudis) 

● Suport per millorar i enfortir la motivació de les dones 

per estudiar 

  

  Font: 

Tsiouli, V. (2017), The Literacy 

of Roma Women as a factor 

for strengthening their social 

position and improving the 

academic course of their 

children. A comparative 

research of the views of Roma 

Mothers in two Communities 

of Municipality of Delta (tesi 

doctoral) 

 

Conclusions principals: 

● Les generacions més joves de gitanos sembla que 

s'adonen de la necessitat de l’educació. 

● El matrimoni en edats joves com una de les causes 

principals d’abandonament escolar. El motiu més 

comú del matrimoni va ser la cultura/tradició gitanes. 

● Encara es manté el paper social tradicional de les 

dones gitanes. 

● Les xifres de desocupació entre les dones gitanes són 

més altes que entre els homes.  

● L’analfabetisme matern representa un obstacle per 

educar els fills. 

● Els valors dominants i la situació geogràfica d’una 

comunitat afecten la manera com els pares i els fills 

veuen l’educació i la importància que li atorguen 

(Smith, et al., 1997: 344). 

● Factors com un estatus socioeconòmic baix, la manca 

de residència permanent i la dificultat per accedir a 

béns i serveis socials afecten, no únicament el 

desenvolupament de l’infant, sinó també les creences 

i pràctiques dels pares (Mendez, Stillman, LaForett, 

Wandersman, Flaspohler, 2004: 119-129). 

● Les dones reconeixen la importància de l’educació i 

volen que els fills continuïn estudiant. 
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    Implicacions per al projecte: 

● Enregistrar les opinions de les dones i fer-hi 

intervencions específiques. 

● Suport social a les dones i participació en activitats 

útils per a la seva vida quotidiana. 

● Formació del professorat en assessorament i 

empoderament de les dones gitanes. 

GRÈCIA Font: 

  

Yiotopoulou, A. (2011), “The 

contribution of Adult 

Education Centers to 

education of Roma of the 

Prefecture of Karditsa. 

Approach from their point of 

view trainees”, treball de 

postgrau 

  

Conclusions principals: 

● L’índex de participació de les dones gitanes en 

programes educatius va ser un 10 % superior al dels 

homes. 

● Aquests són alguns dels motius pels quals les dones 

van participar en els programes: 1. Fugir de la vida 

quotidiana 2. Omplir el temps de lleure 3. Trobar més 

bona feina. 

● Les principals característiques dels col·lectius 

vulnerables són: l’apatia, la indiferència i la resignació 

en relació amb els esforços d’integració o reinserció a 

la societat. 

● La utilitat dels programes de formació per a la millora 

de la vida quotidiana va ser molt important per als 

estudiants. 

  

Implicacions per al projecte: 

  

Les accions formatives s'han d'orientar específicament 

per cobrir les necessitats i problemes d’aquests 

col·lectius. 

  

La durada i la freqüència dels programes ha de garantir 

el suport sistemàtic als gitanos. 
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  Font: 

  

Tragouda, A. (2017), 

Investigating the motivations 

and barriers of Roma adults 

during their participation in 

the Second Chance School 

(SCS). The case of SCS Sofadon 

Karditsa (treball de màster) 

  

Resultats principals: 

● El principal motiu de la participació dels adults 

gitanos a les escoles de segones oportunitats és 

l’adquisició de coneixements (principalment un ús 

més eficient de la llengua grega) i l’obtenció d’un 

diploma que els permeti de trobar feina. 

● Ara bé, també hi ha altres motius, com ajudar els fills 

i ser un «bon exemple» per a ells, trobar-se més bé 

amb ells mateixos i, per tant, reforçar l’autoestima i 

la confiança personals, a banda de consolidar el seu 

lloc a dins de la comunitat. 

● Per a les dones sembla un segon al·licient més fort, 

després d’adquirir coneixements, l’incentiu intern 

d'ajudar a l’autoestima, al desenvolupament de la 

seva personalitat, fins i tot a la reacció inferior a 

l’estereotip que volen a casa seva, i a millorar la seva 

posició en el col·lectiu gitano, fins a aconseguir el 

reconeixement social gràcies a l’educació. En el cas 

dels homes, les conclusions coincideixen amb les de 

la recerca d'Hancock (2012) i Rothes et al. (2013), que 

fan referència a incentius externs més potents, com 

els professionals i els financers. 

● En aquest esforç els principals obstacles són la 

necessitat de treballar amb mobilitat o sense, i que 

les famílies molt joves agafin obligacions quan creen 

la pròpia família. 

● També hi ha altres barreres més «internes», com ara 

no donar gaire valor a l’educació o pensar que, [si] no 

ho fan, tindran implicacions econòmiques, o bé 

perquè entra en conflicte amb la cultura, sobretot en 

el cas de les dones, el lloc de les quals és la llar i els 

infants. 

● La família és extremadament patriarcal i hi ha una 

forta dependència, al marge de vincles econòmics i 

afectius, entre els seus membres. La dona, com a 

custòdia de les tradicions i de la preservació de la 

cultura, es considera que ha de tenir menys contacte 

amb les influències externes, i és obvi que l’escola 

n’és una (Vassiliadou i Pavli-Korre, 2011). També 

concorden amb les opinions de Nova-Kaltsouni (pàg. 
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40) sobre el tracte diferent entre els nens i les nenes, 

perquè les noies han de tenir cura dels infants i la 

família, amb la qual cosa no necessiten educació. 

● L’educació dels gitanos és un tema que no es pot 

abordar fins que no es resolguin els problemes bàsics, 

com ara viure en zones desfavorides, la manca 

d’accés a la salut i els ingressos reduïts que s’obtenen 

de les feines tradicionals que estan obligats a fer. 
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    Implicacions per al projecte: 

● Formació del professorat sobre la cultura dels gitanos 

  

  Font: 

  

Dragonas, T. (2012). Roma 

mothers and their young 

children. Report no publicat. 

The Hague: Bernard Van Leer 

Foundation. 

Resultats principals: 

● Les dones gitanes amb fills menors de tres anys no 

són beneficiàries de cap dels programes d’educació i 

d'aprenentatge permanent per a gitanos (:43). 

● Empoderar les dones sembla la millor estratègia per 

fer que s'ajudin a elles mateixes d’una manera activa 

(:57). 

● La vicepresidenta de l’Associació de Dones Gitanes 

(Dendropotamos, Tessalònica) va assenyalar la 

importància de l’educació com a fonament per a 

l’empoderament de les dones (:57). 

    Implicacions per al projecte: 

● Una de les prioritats de qualsevol acció nova que es 

dugui a terme sobre els gitanos s'hauria d’adreçar a 

les dones gitanes i involucrar la participació de 

treballadors socials amb formació específica per 

ajudar aquest grup a empoderar-se (:43).  

● Els centres socials dins l’àrea d’assentament com a 

«eix» són la millor política per empoderar les dones i 

donaria suport a la vida de les famílies gitanes i la faria 

progressar. Aquests centres podrien desenvolupar 

amb facilitat (amb la col·laboració dels actors 

acadèmics i regionals) funcions i serveis 

complementaris, com ara l’escolarització en les 

segones oportunitats i iniciatives educatives i de 

formació permanents, a banda de donar suport a la 

criança (:57). 
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  Font: 

  

http://peroma.web.auth.gr/p

eroma/sites/roma/files/files/

3_1.pdf 

  

P.3.1. Good practices for 

reinforcement 

access for young people, 

adults 

(mostly women) Roma 

in literacy programs. 

  

Autor: 

Aggelos Xatzinikolaou, 

Thessaloniki, 2013. 

  

  

Resultats principals: 

● El document remarca la necessitat de les dones 

gitanes de Dendropotamos de continuar 

escolaritzant-se per a diferents finalitats. 

● Les necessitats de participació de les dones gitanes en 

els programes de formació n'augmenten els requisits 

d’alfabetització per cursar estudis d’educació 

primària. 

● Les dones demanen conscientment l’educació de què 

se’ls ha privat durant la infància i l’adolescència. 

● Durant les classes, les dones gitanes ajusten i 

enriqueixen opinions prèvies, desenvolupen 

estratègies i identifiquen nous codis culturals. 

● També durant les classes, s'escapen de la cultura del 

silenci en què sovint es troben atrapades, s’adonen 

de la situació en què es troben i aprenen a reivindicar 

els seus drets com a ciutadanes. 

    Implicacions per al projecte: 

● Adaptació de les posicions ideològiques bàsiques de 

Freire per a l’educació de les dones gitanes en el 

context del coneixement polític i crític. 

● Visió de l’alfabetització com un procés dinàmic, social 

i polític. 

● La inclusió en una escola de dones (mares d’alumnes) 

que no van acabar els estudis primaris es proposa 

com a una part important de la micropolítica 

educativa d’una escola. 

● El marc d’alfabetització del sector de les dones pot 

funcionar com una proposta d’alfabetització per a un 

procés d’aprenentatge permanent i configurar tot el 

bagatge necessari de l’home modern per participar 

d’una manera activa en esdeveniments socials 

relacionats amb temes ambientals (polítics, 

econòmics, etc.) i culturals, entre d’altres. 
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  Font: 

  

http://aid.com.gr/2017/07/0

4/%cf%87roma-ii- 

  

Projecte: XROMA II 

  

  

  

  

Conclusions principals: 

● Incapacitat de les dones gitanes per fer front a reptes 

quotidians a dins de l’àmbit familiar i a fora. 

● Incapacitat per desenvolupar mecanismes que ajudin 

a dirigir el futur de les dones gitanes. 

  

    Implicacions: 

● Seminari de formació vivencial i teòrica per a vint 

noies gitanes, d’entre divuit i trenta anys, sobre els 

estereotips, el concepte de discriminació, els drets 

humans i la seva cultura, com també maneres de fer 

front als conflictes diaris amb la família, l’entorn o la 

societat. 

● Suport i orientació en l’art de parlar en públic. 

    

https://www.nefeliwomen.c

om/ 

  

  

  

Conclusions principals: 

  

● Participació de les dones gitanes de Grècia i d'altres 

països europeus. 

● Manca d’un context on les dones gitanes puguin 

connectar amb altres dones en un marc d’intercanvi 

d’experiències en comú. 

    ● Intercanvi d’eines metodològiques per a 

l’empoderament de les dones. 

● Intercanvi d’aproximacions d’aprenentatge no formal 

pel que fa a teories i tècniques. 

● Crear una xarxa d’adults actius en l’empoderament i 

el suport de l’autonomia personal, professional i 

empresarial de les dones, i també en la conscienciació 

pública d’aquests temes. 

 

Discurs antiimmigració (antigitanisme): 
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GRÈCIA Font: 

  

Zaikou, A., (2015), 

The invisible 

obstacles to Roma 

integration policy: 

reverse racism and 

self-targeting. The 

role of education 

(treball de màster) 

Resultats principals: 

  

· Hi ha un racisme invers i tendències d’autoorientació en 

persones que pateixen exclusió social. 

  

· L’alienació i la marginació condueixen a una dinàmica 

d’autoprotecció i a fenòmens d’autogueto. 

  

· En una àmplia enquesta de l’FRA (2009) sobre minories i 

discriminació (EU MIDIS), els gitanos van sortir com el grup 

de població més discriminat per raó d'ètnia. 

  

· Mantenir la identitat contra les forces que els oprimeixen els 

uneix contra l’enemic. 

  

· L’ús de l’eina europea eTwinning ha donat bons resultats. 

  

· L'aplicació de programes d’eTwinning crea vincles forts entre 

els ciutadans europeus, n'afavoreix la solidaritat, en 

fomenta el respecte mutu i elimina la xenofòbia i el 

racisme. 

  

Implicacions per al projecte: 

  

· Desenvolupament d’accions que facilitin el contacte 

intercultural entre les dones. 
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Font: 

 

Dragonas, T. (2012). 

Roma mothers and 

their young 

children. Report no 

publicat. The Hague: 

Bernard Van Leer 

Foundation. 

Resultats principals: 

● Els mitjans de comunicació fan un paper important en la 

creació de l’antigitanisme (:18) 

● No es va trobar cap article en els tres diaris grecs examinats 

que tractés el tema de les dones o dels infants gitanos (:18). 

● No es va parlar dels problemes reals de les dones gitanes, ni 

tan sols es van plantejar, relacionats amb les terribles 

condicions de vida que tenen, la seva privació total i les 

dificultats insuperables per criar els fills i tenir cura d’elles i de 

les seves famílies (:18). 

● Els pocs dossiers positius que s’han trobat en tots tres diaris, 

de diferent orientació política no són adequats per 

transformar la construcció negativa del lector mitjà. Les 

referències a dones i nens són escasses, poc reflexives i no 

gaire crítiques (:19). 

  

Implicacions per al projecte: 

  

·  Per aconseguir revertir el cercle viciós de la marginació, cal 

assegurar l’ocupació laboral dels familiars adults, 

proporcionar un habitatge legal i unes condicions de vida 

dignes […] (:23).  

  

· En particular, els polítics i els responsables de prendre les 

decisions haurien de deixar de fer servir la retòrica que 

estigmatitza els gitanos, i les autoritats haurien de 

fomentar una imatge positiva de la població gitana amb 

l’ús d’eines de campanya, com ara el programa Dosta! del 

CoE (:20). 
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  Font (pel professor 

gitano que 

treballava en el 

projecte): 

  

https://urbact.eu/si

tes/default/files/am

pelokipi_oif_final.p

df 

  

Resultats principals: 

  

● Col·laboració del municipi d’Ampelokipi-Menemeni amb una 

filòloga gitana de la comunitat gitana d’Agios 

Nektarios/Dendropotamos per a les classes extraescolars 

d’Ampelokipi-Menemeni com a part del projecte Stay Tuned. 

● Cooperació que mostri una visió contra l’antigitanisme i creï 

canals de comunicació i de col·laboració futura amb els 

membres de la comunitat gitana com a professionals amb les 

qualificacions necessàries. 

● Empoderament de la filòloga gitana que va participar en el 

projecte com a docent. En el seu cas, quan va col·laborar amb 

el municipi, va ser un avantatge que fos gitana. 

● Focalització en les qualificacions professionals i no pas en 

l’origen. 

● Promoció d’una representació social positiva dels gitanos en 

la societat no gitana. 

● Reducció de la distància entre el municipi i els membres de la 

comunitat gitana. 

    Implicacions per al projecte: 

  

● Destacar models femenins gitanos. 

● Paper actiu dels municipis en l’eliminació d’estereotips. 

● Suport i participació de dones gitanes estudiants en projectes 

comunitaris. 

● Implicació dels professors gitanos en l’educació dels gitanos i, 

sobretot, dels estudiants no gitanos. 
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  Font: 

  

https://ido-

alliance.eu/el/arxiki

/ 

  

  

Conclusions principals: 

  

Manca de dones gitanes que formin part dels òrgans de govern. 

  

· Proporcionar coneixements a nois i noies gitanos que mostrin 

interès, i que hagin acabat l’educació obligatòria, per 

desenvolupar competències de govern i de funcionament 

dels òrgans de govern local. 

  

· Implicació activa de noies gitanes acadèmiques en els 

problemes de govern local. 

  

· Col·laboració dels joves amb els representants de les 

autoritats locals en un context d’equitat. 

  

    Implicacions per al projecte: 

  

● Projecció d’un «exemple contrari» positiu i viu que desafiï les 

certeses establertes contra els gitanos. 

● Recompensa i suport als aprenents gitanos i, sobretot, a les 

dones, d’una banda com a reconeixement de les seves fites i, 

de l’altra, com a mitjà per evitar el perill d’automatització amb 

possibilitat de regressió social per reforçar l’exclusió social. 

● Signatura d’un protocol d’aliança regional. 

(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ Ι) 

● Suport i orientació per parlar en públic 

  Font: 

 

Escola Gitana de 

Política per l’AID 

  

  

Conclusions principals: 

  

● Manca de dones gitanes en els òrgans públics. 

● Manca de coneixement sobre els problemes cívics. 



114 

 

 

 

     
  

    Implicació per al projecte: 

  

Tallers/reunions centrats en: 

· L’empoderament de les dones 

● Dones com a ciutadanes actives. 

 

  

Experiència de discriminació de les dones gitanes 

GRÈCIA Font: 

  

  

Macris, V. (2015). Romani 

peoples’ resistance to 

mainstream schooling: A 

focus on Romani woman 

and girls’ education and the 

educational policies, 

barriers, and practices in 

Greece. Alberta Journal of 

Educational Research, 

61(4), 449-464. 

Resultats principals: 

  

● Les dones gitanes pateixen discriminació de gènere, no tan sols 

a la societat, sinó també en les seves comunitats. (Macris 

2015:457). 

  

● En els entorns escolars, la triple discriminació per ser dona, 

gitana i filla de les estudiants augmenta el perill de ser víctimes 

de violència entre iguals, però també el perill de ser víctimes de 

violència exercida pel personal escolar (Antonopoulou, 2011 a 

Macris 2015: 458). 

 

● El paper dels esquemes patriarcals dins de la comunitat és un 

factor clau de l’opressió de les dones gitanes i no s'inclou en 

l’agenda de les organitzacions no governamentals gitanes. 

(Macris 2015:460) 
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Implicacions per al projecte: 

  

● Antonopoulou (2011) suggereix que és important remarcar els 

drets de les dones i les perspectives de gènere en l’elaboració 

de polítiques, potser amb el nomenament d’un assessor en els 

drets de les dones i de gènere per a tots els òrgans de 

formulació de polítiques relacionades amb els gitanos (Macris 

2015). 

 

● Un bon exemple és l’associació de dones gitanes Elpida 

(‘esperança’) que advoca per la participació activa de les dones 

gitanes en la seva comunitat amb l’organització de reunions per 

parlar dels problemes de la comunitat, la participació dels seus 

marits, l’assistència a les reunions de l’ajuntament i l’exigència 

de prendre part activa en la presa de decisions (Macris 

2015:460) 
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Font: 

  

Dragonas, T. (2012). Roma 

mothers and their young 

children. Report no publicat. 

The Hague: Bernard Van 

Leer Foundation 

Resultats principals: 

  

Les dones gitanes són excloses de molts àmbits de la vida social, 

institucional i política si ho comparem amb la majoria de 

dones i, fins i tot, amb els homes gitanos. 

(Dragonas 2012:19) 

 

Les violacions dels drets de les dones gitanes s’han mantingut 

majoritàriament sense documentar (Dragonas 2012:20). 

 

La majoria de dones gitanes no tenen accés al mercat laboral. 

Durant els anys més productius, no treballen perquè o bé el 

seu marit els ho prohibeix, o s'han de fer càrrec d’altres 

persones, o tenen massa fills per criar o, simplement, no 

troben feina. ( Dragonas 2012:22). 

  

La vida de les dones sembla que només ha canviat una mica 

després de tants anys d’intervencions estatals diverses i 

d’aportacions econòmiques en programes per a la població 

gitana. 

  

Hi ha una manca evident de mesures contra la discriminació i la 

igualtat. Només dos dels 45 programes que descrivim 

s'adrecen a dones gitanes (:43). 
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Implicacions per al projecte: 

  

● Per revertir el cercle viciós de la marginació, cal garantir 

l’ocupació laboral dels familiars adults, proporcionar un 

habitatge legal i unes condicions de vida dignes […] (:23).  
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  Font: 

  

Velesiotou, A. (2016), 

“Reforming the Social 

Organizations of the Local 

Authorities: Implementing a 

pilot action for Roma 

women, by the Women’s 

Centre of Karditsa, at the 

Municipality of Karditsa” 

(treball de postgrau) 

Resultats principals: 

  

· Les dones gitanes són un grup de població dinàmic, que té 

percepcions i estereotips molt arrelats, i no es tracta d’una 

manera satisfactòria amb accions i/o estratègies, tant en 

l’àmbit nacional com local. 

  

· La política social es desplega en tots els àmbits de govern local 

i per institucions, però també per organitzacions socials o 

voluntàries, ONG, l’Església, ciutadans actius. Moltes 

d’aquestes agències s’adrecen a aquest grup de població 

amb accions similars i coincidents. 

  

· L’analfabetisme entre les dones gitanes és pràcticament 

generalitzat. Hi ha diversos factors que justifiquen aquest 

fet: les condicions de vida, el fet que no hi hagi cap escola a 

prop, l’abandonament escolar, el trasllat de les famílies, els 

estereotips de raça i la posició de les nenes, l’estructura de 

la família patriarcal i el paper que hi té la dona, els rols 

familiars tradicionals que creen mecanismes d’exclusió 

addicionals per a les dones gitanes i els matrimonis 

precoços. 

  

· El baix nivell educatiu, els alts percentatges d’assistència 

irregular a les aules i d’abandonament escolar prematur, els 

alts índexs de desocupació i les poques oportunitats laborals 

priven les dones i les nenes gitanes d'opcions realistes pel 

que fa a la integració i la participació plenes en la societat. 

  

● Les dones gitanes tenen una manca de confiança envers la 

població en general per culpa del racisme, la discriminació, etc. 

  

● Les dones gitanes han de fer front a més racisme i discriminació 

que els homes, tant a dins de la comunitat com a fora. 

  

· Les famílies i la societat gitanes són paternalistes. 

  

● El paper de la dona a dins de la família és desvalorat. 
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Els gitanos són una població amb una tradició especial. Els vincles 

de cohesió els van ajudar a superar problemes d’exclusió i 

d’assimilació cultural (G. Exarchos, 1997). 

  

La posició de la dona gitana a dins de la família també s’ha de 

considerar un factor important en la planificació de les 

accions. 
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    Implicacions per al projecte: 

  

· Es considera totalment necessària la coordinació dels serveis i 

de les actuacions per fer front a les superposicions i, de 

vegades, a les intervencions en competència controlades o 

dutes a terme per diverses organitzacions. 

  

· Desplegament de programes d’empoderament social, educatiu 

i professional per a les dones. 

  

· Aproximació adequada: la clau és la comprensió, la creació de 

confiança, l’objectiu de construir relacions, el 

desenvolupament de pràctiques basades en les necessitats 

de les dones i la participació de les dones en la planificació 

de les accions. 

  

· Programes de formació per a dones en la vida social i en els 

drets civils i de les dones. 
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  Font: 

  

Papakonstantinou, T. 

(2016), Investigation of the 

views of Roma Women 

towards the importance of 

Education in their life and 

the obstacles / motives they 

face (treball de postgrau) 

  

Resultats principals: 

  

El sistema de valors de la comunitat gitana atorga a la dona un 

paper desvalorat i limitat, que és determinat, en gran 

mesura, pels homes de la família. La prioritat de les dones és 

fer-se càrrec de la llar i dels fills. 

  

·  Les xifres de desocupació entre les dones gitanes i la 

subocupació fan que siguin dependents dels homes i això 

n'afavoreix l'opressió, perquè estan obligades a acceptar 

moltes desigualtats i provisions dels homes (Dousas, 1997). 

  

· Les obligacions familiars de les dones de totes les edats a cada 

família i les tradicions són, finalment, un obstacle per a la 

seva educació. Les dones gitanes modernes han entès els 

pros i contres de la seva mentalitat racial i, per això, volen 

canviar, com a mínim, tot allò relacionat amb el matrimoni 

precoç, les relacions prematrimonials, la posició de la dona 

dins de la família, etc. Volen viure segons uns paràmetres 

moderns i deixar de banda els prejudicis contemporanis. 
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  Font: 

  

Kotrotsiou, S., 

Gourgoulianis, K., Gouva, 

M., & Skenteris, N. (2014). 

Age and Gender as 

Determinants of 

Psychological Health for 

Roma People in Greece. 

International Journal of 

Caring Sciences, 7(3), 873. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conclusions principals: 

  

· Es fa èmfasi en les diferències de gènere, aquest estudi confirma 

que les dones gitanes tenen un rendiment educatiu més baix 

que els homes gitanos i les dones no gitanes (tal com 

demostren les dades estatals); sense cap avenç important al 

llarg dels anys. 

  

· També dediquen menys temps a l’ocupació formal i, per tant, 

tenen més dependència econòmica dels homes. 

  

· Hi ha una gran necessitat de polítiques sensibles al gènere que 

tractin el tema de la discriminació interseccional que viuen, 

per exemple, les dones gitanes, sobretot en l’educació i 

l’ocupació.  

  

· L’estudi mostra que les intervencions no són a la babalà i, per 

tant, s’han de continuar sempre que sigui possible. Malgrat 

això, generalitzar i ampliar aquestes intervencions a la gent 

gran representa un gran repte. 

  

    Implicacions: 

● S’haurien de plantejar models positius i intervencions perquè la 

societat que envolta les dones joves els doni suport. 

  Font: 

  

https://pjp-

eu.coe.int/en/web/access-

to-justice-for-roma-

women/greece 

  

JUSTROM 2 

  

  

Resultats principals: 

· Hi havia previstes trenta reunions de sensibilització per a dones 

gitanes. Unes jornades per tractar diferents temes rellevants 

per a les comunitats objectiu, com ara el paper de les 

institucions de drets humans, la violència domèstica, la 

discriminació o els serveis importants disponibles, entre 

d’altres. L’objectiu és informar i empoderar les dones 

gitanes perquè reclamin els seus drets i facin servir els 

serveis disponibles. 
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    Implicacions per al projecte: 

  

● Reunions de sensibilització amb dones gitanes. 

  

● Reunions entre representants públics i comunitaris. 

  Font: Escola Gitana de 

Política II de l’Associació de 

dones gitanes de 

Dendropotamos 

  

https://www.facebook.com

/pg/%CE%A3%CF%8D%CE%

BB%CE%BB%CE%BF%CE%B

3%CE%BF%CF%82-

%CE%93%CF%85%CE%BD%

CE%B1%CE%B9%CE%BA%C

F%8E%CE%BD-

%CE%A1%CE%BF%CE%BC%

CE%AC-

%CE%98%CE%B5%CF%83%

CF%83%CE%B1%CE%BB%C

E%BF%CE%BD%CE%AF%CE

%BA%CE%B7%CF%82-

Roma-Women-Association-

113400256805877/posts/ 

  

  

Resultats principals: 

  

Les dones gitanes pateixen múltiples discriminacions per motiu 

de sexe i origen. 

  

· Que se n’ocupi una associació de dones transmet un missatge 

per a l’emancipació de la dona. 

  

  

    Implicacions per al projecte: 

  

· Proporcionar coneixements als participants perquè facin servir 

eines metodològiques per trobar decisions a Diavgeia o a 

opengov.gr i cercar càrrecs electes. 
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ÀMBIT 

EUROPEU 

Font: 

  

  

Kotrotsiou, S., 

Gourgoulianis, K., Gouva, 

M., & Skenteris, N. (2014). 

Age and Gender as 

Determinants of 

Psychological Health for 

Roma People in Greece. 

International Journal of 

Caring Sciences, 7(3), 873. 

Resultats principals: 

  

Els gitanos són víctimes de discriminació a tot Europa i tenen un 

perfil de salut i educació molt pitjor en contrast amb els qui no 

són gitanos (Milcher, 2006, Holt, 2005, Rechel et al., 2009). 

  

  

Implicacions per al projecte: 

  

Font: 

  

Andrei, R., Martinidis, G., & 

Tkadlecova, T. (2014). 

Challenges faced by Roma 

women in Europe on 

education, employment, 

health and housing-focus 

on Czech Republic, Romania 

and Greece. Balkan Social 

Science Review, 4, 323-351. 

Resultats principals: 

● La discriminació contra les dones gitanes té un caràcter 

estructural i dominant, i és ben arrelat en la història i les 

pràctiques de moltes cultures i comunitats europees; de fet, 

afecta tots els sectors i àmbits al llarg de la seva vida. 

(: 324). 

● També hi ha límits en l’educació com a mitjà per empoderar les 

dones per la manca d’un sistema i currículums de conscienciació 

de gènere. 

● En els darrers anys, s'ha avançat per tractar el problema de la 

discriminació de les dones gitanes (:326). 

Implicacions per al projecte: 

 

Donar prioritat als temes relacionats amb els gitanos i 

l’empoderament de les dones a l’agenda internacional. 

  

· Els projectes nacionals fan èmfasi en l’autoocupació i 

l’emprenedoria, oferint habilitats empresarials i promovent 

l’artesania tradicional gitana (PNUD, 2006). (:327) 

  

  

 
 
Regne Unit: 
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GB Font: 
 
Tackling inequalities 
faced by Gypsy, Roma 
and Traveller 
communitieshttps://publ
ications.parliament.uk/p
a/cm201719/cmselect/c
mwomeq/360/report-
files/36008.htm 

Resultats principals: 
● Si bé els pares gitanos i itinerants tenen aspiracions per 

als fills, per a uns quants l’educació formal no es veu com 
una part d’aquestes aspiracions. 

● Això facilita massa al sistema educatiu ignorar el potencial 
dels nens gitanos i itinerants, amb la qual cosa, els 
prejudicis continuen sent-hi.  

● La possibilitat d’accés a una educació d’alta qualitat marca 
el camí cap a l’èxit futur de cada jove. En el cas de les 
persones gitanes i itinerants, començar amb mal peu 
l’educació pot ser el catalitzador de moltes altres 
desigualtats de què hem parlat en aquesta recerca.  

Implicacions per al projecte: 
● Les proves, les barreres per als nens gitanos i itinerants en 

el camp de l’educació són greus. Tractar el tema dels pocs 
assoliments educatius és vital per combatre altres 
desigualtats a què fan front les comunitats gitanes i 
itinerants. 

 
  

Font: Estudi d’Ofsted 
 
 
https://assets.publishing.
service.gov.uk/governme
nt/uploads/system/uploa
ds/attachment_data/file
/430866/Overcoming_ba
rriers_-
_ensuring_that_Roma_c
hildren_are_fully_engag
ed_and_achieving_in_ed
ucation.pdf 

Resultats principals: 
● El report resumeix com tres autoritats locals i onze escoles 

han estat treballant per satisfer les necessitats dels infants 
gitanos a l’Europa de l’Est. Identifica problemes i barreres 
clau i proporciona estudis de casos de bones pràctiques 

  

Implicacions per al projecte: 
● Amb aquesta enquesta es volia obtenir una valoració més 

exacta de: les barreres per a la participació i l’assoliment 
educatius que troben els alumnes gitanos, els reptes als 
quals han de fer front les escoles i les autoritats locals per 
donar suport a un gran nombre d’alumnes gitanos que, 
habitualment, tot just comencen a aprendre anglès, tant 
d’una manera independent com en col·laboració amb 
altres, que podria ser transferible a altres contextos.  

  

  
  

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf


126 

 

 

 

     
  

GB Font:  
 A Good Practice Guide 
for improving outcomes 
for Gypsy, Roma and 
Traveller Children in 
education 
 
https://travellermoveme
nt.org.uk/phocadownloa
d/TTM%20Good%20Prac
tice%20Guide%20Educati
on_web.pdf 

Resultats principals: 
  

● Aquest report descriu les bones pràctiques en relació amb 
els infants de GRT en l’educació infantil, primària i 
secundària, segons la informació aportada per les famílies, 
els pedagogs i els centres educatius.  

● També presenta les conclusions d’un projecte d’educació i 
de defensa de tres anys, finançat per Esmée Fairbairn. 
Durant la recerca s’han examinat aquests punts:  

● PREGUNTES: • Què fan les escoles de més èxit per motivar 
la participació i la cohesió? • Què pensen que els va bé als 
pares de GRT? • Com es tracta l'assetjament per qüestió de 
raça a les escoles? • Com poden aprendre altres escoles 
d’aquests exemples de bones pràctiques? • Què hauria de 
fer el govern per fer créixer el rendiment dels alumnes de 
GRT? 

Implicacions per al projecte: 
  

● Tal com va indicar el Departament d’Educació i 
Competències l’any 2003, «treballar i adoptar bones 
pràctiques en l’educació dels alumnes gitanos itinerants és 
responsabilitat de tot el sistema educatiu i la gent que en 
forma part: DfES, LEA, escoles, professors, governadors, els 
serveis de suport a l’educació de l’itinerant, els pares i els 
alumnes». Malgrat això, a la pràctica ja no és així: es 
bandegen els pares i els fills dels processos de presa de 
decisions i els serveis complementaris de suport són 
pràcticament inexistents.  

Font: 
 
The underrepresentation 
of Gypsy, Roma and 
Traveller pupils in higher 
education. A report on 
barriers from early years 
to secondary and beyond. 
Ellie Mulcahy, Sam Baars, 
Kate Bowen-Viner i Loic 
Menzies 
 
 
https://www.cfey.org/w
p-

Resultats principals: 
 

● El report vol oferir als educadors i als professionals una 
revisió exhaustiva de la subrepresentació dels gitanos i 
itinerants en l’educació superior, i fa èmfasi gairebé 
completament en les barreres existents mentre es 
comencen a considerar els passos següents i les solucions 
per resoldre aquests problemes.  

● El report recull les conclusions de la literatura sobre el 
tema, una taula rodona de professionals, acadèmics i 
membres de comunitats gitanes i itinerants, entrevistes 
exhaustives a professionals i estudiants, i a graduats 
gitanos i itinerants; com també de grups focals amb 
alumnes gitanos i itinerants irlandesos.  

  

https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
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content/uploads/2017/0
7/KINGWIDE_28494_pro
of3.pdf 

Implicacions per al projecte: 
 

● Els alumnes de GRT tenen el rendiment més baix 
d’escolarització obligatòria de tots els grups ètnics. El mals 
resultats a l’escola redueixen progressivament les opcions 
d’educació secundària d’un jove i les barreres quant a 
l’assoliment educatiu probablement s’intensifiquen en 
relació amb l’educació secundària. Així doncs, per entendre 
i tractar el tema de la infrarepresentació en l’educació 
secundària, cal explorar les barreres per tenir èxit escolar i 
els obstacles específics d’accés. 

  

 
Participació en educació infantil i escolarització obligatòria: 
 

GB Font:  
 
Klaus, S. and Siraj, I. (2020) 
‘Improving Roma participation in 
European early childhood 
education systems through 
cultural brokering’. 
London Review of Education 
, 18 (1): 
50–64.  
https://doi.org/10.18546/LRE.18.
1.04 
 
(11) (PDF) Improving Roma 
participation in European early 
childhood education systems 
through cultural brokering. 
Disponible a: 
https://www.researchgate.net/p
ublication/340141851_Improvin
g_Roma_participation_in_Europ
ean_early_childhood_education
_systems_through_cultural_brok
ering [consultat el 30 de març de 
2021]. 

Resultats principals: 
  

● Aquest article mostra evidències de dos estudis 
qualitatius que exploren l’impacte de l’ocupació 
gitana en entorns de la primera infància. El primer 
és una enquesta feta als 21 països europeus amb 
el nombre més elevat de població gitana i estableix 
les tendències actuals de contractació i les 
motivacions per contractar personal d’educació 
infantil gitana. A més, estima que calen, pel cap 
baix, 40.000 treballadors gitanos més per garantir-
ne la representació proporcionada en la plantilla.  

● El segon fa servir la metodologia d’estudi de cas 
per capturar l’aprenentatge de Sèrbia i el Regne 
Unit, dos països on la incorporació d’assistents 
gitanos ha ajudat a superar les barreres culturals 
pel que fa a la participació gitana en l’educació 
primerenca.  

  

Implicacions per al projecte: 
● Com a conclusió, l’article assenyala que la inclusió 

social dels gitanos també demana intervencions 
molt abans que els nens comencin l’educació 
formal. 

 

Font:  
FROM SEGREGATION TO 
INCLUSION- Roma Education 
Fund 

Resultats principals: 
 

● Es van revisar la literatura i els reports de recerca 
que feien referència a la situació dels gitanos dins 

https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
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https://www.romaeducationfun
d.org/wp-
content/uploads/2019/05/ref_uk
_report_nov2011_screen_single
pages.pdf 

dels sistemes educatius de la República Txeca i 
Eslovàquia (elaborats i publicats per diverses 
organitzacions, inclòs el Fons d’Educació Gitana). 
Aquesta recerca documental es va combinar amb 
l'estudi de camp d’Equality, feta entre els mesos de 
juny i agost del 2011 a vuit llocs d’Anglaterra: 
Leicester, Chatham, Rotherham, Wolverhampton, 
Southendon-Sea, Peterborough, Londres i Derby. 
Durant la recerca pilot, es van entrevistar 61 
estudiants gitanos txecs o eslovacs, 28 pares 
gitanos i 25 membres del personal d’escoles o 
centres educatius. 

  

Implicacions per al projecte: 
  

● Els resultats de l’estudi demostren que l’educació 
dels infants gitanos a les escoles especials o 
segregades a la República Txeca i Eslovàquia no es 
justifica per les seves habilitats educatives, socials 
o cognitives, perquè tots els infants gitanos que 
van participar en aquesta recerca, i que s'havien 
enviat a escoles especials o segregades a 
Eslovàquia i a la República Txeca, estudiaven 
satisfactòriament a escoles generals del Regne 
Unit. Per tant, el govern txec hauria d’actuar en 
tots els àmbits i prendre mesures pràctiques per 
aplicar, sense esperar més, la sentència de 2007 
del Tribunal Europeu de Drets Humans. El govern 
txec s'hauria d’assegurar que compleix les seves 
obligacions legals com una prioritat. 

● Aquesta recerca pilot s’hauria de convertir en una 
enquesta científica substancial al Regne Unit que 
cobreixi tots els grups nacionals de gitanos, ara que 
la metodologia s’ha posat a prova i que hi ha 
disponibles les conclusions inicials més importants. 

 
  

GB Font: [afegiu-hi l'hipervincle o la 
referència] 
 
Roma families’ engagement 
with education and other 
services in Glasgow. Dr. Daniela 
Sime i Dr. Giovanna Fassetta, 

Resultats principals: 
  

● Aquest estudi fa èmfasi en la vida de les famílies 
gitanes arribades a la zona de Govanhill, a Glasgow, 
Escòcia, a partir del 2004. El report avalua la vida 
familiar i comunitària d’aquestes famílies i para 
atenció en el seu compromís amb els serveis 

https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
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Universitat de Strathclyde, Dr. 
Michele McClung, Ajuntament 
de Glasgow 
 
https://pureportal.strath.ac.uk
/files-
asset/39688102/Sime_etal_ro
ma_families_engagement_with
_education.pdf 

públics, especialment pel que fa a l’educació 
infantil.  

● Un report de l’Ajuntament de Glasgow del 2013 va 
identificar un rendiment baix dels infants gitanos 
en general i uns índexs baixos d’assistència. A partir 
del treball ja disponible sobre famílies gitanes a 
Glasgow (Poole i Adamson, 2008; Grill, 2012), 
aquest estudi volia determinar: quines són les 
necessitats i experiències de les famílies gitanes pel 
que fa a serveis clau (educació, salut i lleure); quins 
són els principals reptes dels serveis quan treballen 
amb famílies gitanes; quines són les expectatives 
dels infants gitanos i dels pares de les escoles i les 
actituds culturals pel que fa a l’educació formal; 
quins factors influeixen en el compromís de les 
famílies gitanes amb els serveis públics i com es 
poden superar les barreres de rendiment dels nens 
gitanos. 

  

Implicacions per al projecte: 
● S’ha informat extensament del baix nivell de 

rendiment dels nens gitanos (Peček et al., 2008; 
Roma Education Fund, 2011 a). Com que la majoria 
dels estats de la UE no separen les dades per ètnia, 
bona part de les dades que fan referència als nens 
gitanos són aproximades.  

● Segons les dades disponibles, a Romania tan sols el 
64 % dels nens gitanos en edat escolar van a 
l’escola (en contrast amb el 98,9 % de la població 
general) i, d’aquests infants, aproximadament la 
meitat no continuen a secundària (Roma Education 
Fund, 2012). A Eslovàquia no hi ha dades sobre els 
nens gitanos en edat escolar sense escolaritzar i 
dels infants que van a l’escola, si fa no fa dos terços 
abandona els estudis abans d’arribar a secundària 
(Roma Education Fund, 2011 b).  

● L’índex global de rendiment dels nens gitanos és 
molt inferior a la mitjana de l’OCDE.  

Font:  
 
Educational Equality for Gypsy, 
Roma and Traveller Children 
and Young People in the UK 
 

Resultats principals: 
● Aquest article demostra que, en l’àmbit educatiu, 

les comunitats gitanes i itinerants tenen resultats 
manifestament desiguals. A partir de l’experiència 
de primera mà dels autors, que van treballar per 
progressar en la igualtat educativa per a aquestes 
comunitats en una zona de Londres, l’article 

https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
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https://www.equalrightstrust.o
rg/ertdocumentbank/ERR8_Bri
an_Foster_and_Peter_Norton.
pdf 

analitza algunes de les raons per les quals passa, i 
destaca les experiències quotidianes de famílies 
gitanes i itinerants.  

Implicacions per al projecte: 
● Destaca els esforços que s’han dut a terme per 

millorar-ne els resultats. Com a conclusió, 
considera les polítiques emergents del govern 
actual de coalició i mirar d'avaluar-ne l'impacte 
probable en les igualtats. 

 

 
Participació en educació superior: 
  
  

GB More than luck: enabling access 
and success in Higher Education 
for Gypsy, Roma and Traveller 
(GRT) communities 
 
https://www.educationopportun
ities.co.uk/wp-
content/uploads/GRT_report_A
ugust_2020-Split.pdf 

 Resultats principals: 
 

● Aquest report ajuda a mostrar els fets d’aquesta 
qüestió relacionats amb la progressió educativa 
dels joves de GRT.  

● Fa suggeriments clars, tant en l’àmbit nacional 
com per a les institucions d’educació superior de 
Londres. Les recomanacions són pràctiques i, 
sorprenentment, en molts casos no demanen cap 
injecció de fons.  

● El repte és adaptar els plans d’accés existents i 
millorar la conscienciació, la mesura i els estudis. 
També recomana que l’alcalde de Londres 
convoqui un grup de treball.  

Implicacions per al projecte: 
 

● Aquest report avalua si l’aproximació política dels 
darrers anys, més centrada en les desigualtats 
socials interconnectades a les quals estan 
sotmeses les comunitats de GRT, juntament amb 
els canvis en la manera d’oferir i regular 
l’ampliació del treball d’accés, han fet que la feina 
amb aquest grup augmenti. Vist l’impacte de la 
covid-19 en l’educació, destaca la necessitat 
d’una aproximació específica a les comunitats de 
GRT, si es vol avançar de manera tangible en una 
participació més alta dels aprenents de GRT en 
l’educació secundària.  

  

https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
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Font: 
 
Gypsy, Roma and Traveller: the 
UK’s Forgotten Higher Education 
Minority A response to the 
Commons Select Committee on 
Tackling Inequalities faced by 
Gypsy, Roma and Traveller 
communities  
 
Autors: investigadors acadèmics 
d’educació superior amb seu al 
Center for Higher Education and 
Equity Research (CHEER) de la 
Universitat de Sussex, al Regne 
Unit. 
 
 
https://www.sussex.ac.uk/webte
am/gateway/file.php?name=polic
y-brief--gypsy-roma-and-traveller-
the-uks-forgotten-he-minority-
2017.pdf&site=41 

Resultats principals: 
  

● Al Regne Unit les comunitats gitanes i itinerants 
estan molt infrarepresentades com a grup 
minoritari en l’educació superior. Sovint, 
s'exclouen les comunitats de GRT de les 
polítiques de participació, les estratègies i les 
intervencions d’ampliació per a la inclusió i el 
suport de grups poc representats en l’educació 
superior del Regne Unit.  

● Hi ha una necessitat urgent de proporcionar una 
direcció nacional i un impuls per ampliar-ne 
l’accés, donar suport a la retenció i permetre 
l’assoliment dels estudiants de GRT en l’educació 
superior del Regne Unit. Es podria fomentar 
l’intercanvi de coneixements i l’aprenentatge de 
polítiques entre el Regne Unit i l’Europa central i 
de l’est sobre com s'ha d'encoratjar, donar suport 
i preparar les comunitats GRT per accedir a 
l’educació superior al Regne Unit. 

Implicacions per al projecte: 
● L’orientació política actual de l’Oficina per a 

l’Accés Just (OFFA, per les sigles en anglès) exigeix 
que les institucions educatives considerin la 
possibilitat d’adreçar-se a grups complementaris 
en els acords d’accés, com ara "estudiants de 
comunitats GT" que estan "actualment 
infrarepresentats i/o desfavorits a l’educació 
superior a escala nacional» (OFFA, 2016, p. 13). 
Aquesta afirmació reconeix una preocupació 
política i acadèmica per garantir que l’ampliació 
del finançament i les iniciatives d’accés s’adrecin 
a les minories més marginades. Tanmateix, 
l’exigència de només "considerar" no representa 
un impuls o una agenda d’intervenció prou forts 
perquè les institucions d’educació superior donin 
suport a la inclusió dels GRT a l’educació superior 
del Regne Unit. 

 
 
 Participació de les dones gitanes en activitats d’aprenentatge permanent  
 
  

GB ·    Resultats principals: 

https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
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Roma Women’s Higher Education 
Participation: Whose 
Responsibility? Tamsin Hinton-
Smith1 Emily Danvers i Tanja 
Jovanovic 
 
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint
/65701/1/__smbhome.uscs.susx.
ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20
Womens%20Higher%20Educatio
n%20Participation.pdf 

● A partir d’entrevistes a cinc estudiants gitanes, 
aquest article descobreix les contradiccions 
entre el desig d’accedir a l’educació superior 
per a la millora personal i l’empenta concurrent 
cap a l’educació per al benefici més ampli de 
"millorar" les comunitats gitanes. A partir del 
treball d’Ahmed (2012) sobre la pertinença 
institucional, explorem la naturalesa 
específicament de gènere d’aquestes 
narratives en com els cossos marginats 
"doblement" se situen com a forasters que 
reben un regal educatiu. 

Implicacions per al projecte: 
● Aquest article se centra en la pertinència de 

gènere a l’hora de configurar les experiències 
d’educació superior de les dones gitanes, i 
també en com els estudiants negocien les 
expectatives de responsabilitat individual i 
col·lectiva sobre la seva participació en 
l’educació superior. 

  

Font:  
 
Supporting Roma Voices 
 
De: Philip Brown, Daniel Allen, 
Sindy Czureja, Liviu Dinu, Szymon 
Glowacki, Gabi Hesk, Sylvia 
Ingmire, Philip Martin, Orsolya 
Orsos Maria Palmai i Terezia 
Rostas, desembre de 2016 
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-
content/uploads/2020/09/Suppor
ting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf 

Resultats principals: 
● El projecte Supporting Roma Voice ha tingut 

com a objectiu abordar els buits de 
coneixement emergents en la manera de 
tractar la inclusió dels gitanos migrants al Regne 
Unit.  

● Un total de 159 persones van participar en 
dinou grups focals, que es van reunir a Glasgow, 
Leicester, Londres, Oldham, Salford i Sheffield.  

  

Implicacions per al projecte: 
● Tot i que la inclusió del sistema educatiu del 

Regne Unit va ser benvinguda, si ho comparem 
com es va discriminar als països d’origen, els 
migrants gitanos tenien opinions 
contradictòries sobre la qualitat de l’educació 
que se’ls oferia en determinades escoles. 

 
Discurs antiimmigració (antigitanisme)  
 
  

http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
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GB Combating Institutional Anti-
Gypsyism Responses and 
promising practices in the EU and 
selected Member States. Sergio 
Carrera, Iulius Rostas & Lina 
Vosyliūtė  

 
https://core.ac.uk/downl

oad/pdf/148913474.
pdf 

Resultats principals: 
● A més a més, el report treu conclusions i ofereix 

un conjunt de recomanacions polítiques als 
responsables polítics nacionals i de la UE per 
combatre eficaçment l’antigitanisme.  

● Els autors destaquen que les discussions sobre 
l’antigitanisme s’han de centrar no únicament 
en la definició, sinó en els resultats reals de les 
polítiques nacionals i de la UE actuals i en una 
aplicació més sòlida de l’estat de dret de la UE 
i del control dels drets humans i els 
mecanismes de denúncia. 

Implicacions per al projecte: 
● Una proposta clau és ampliar l’abast del Marc 

de la UE per a les estratègies nacionals 
d’integració dels gitanos, a fi de convertir-lo en 
el Marc de la UE per a la inclusió nacional dels 
gitanos i la lluita contra l’antigitanisme i dotar-
lo de l’autoritat i els mitjans necessaris per fer 
front a les manifestacions sistemàtiques i 
institucionals d’antigitanisme. 

  

Font: 
 
Roma migration, anti-migrant 
sentiment and social integration: A 
case study in South-east England. 
David Smith. Universitat Anglia 
Ruskin, GB 
 
 
https://journals.sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/0269094218766456 

Resultats principals: 
● Aquest article explora els patrons 

d’assentament i de residència dels migrants 
gitanos eslovacs a Chatham, Kent, on un 
nombre significatiu s’hi ha traslladat des de 
mitjan de la dècada del 2000. 

● La discussió mostra la relació entre les 
estratègies migratòries dels participants, els 
vincles socials i els patrons d’assentament al 
Regne Unit i les experiències de vida 
intergeneracionals cada cop més diverses a la 
seva ciutat d’adopció. 

  

Implicacions per al projecte: 
● La noció d’"hiperdiversitat" de Vertovec (2006) 

es fa servir per emmarcar l’anàlisi que permet 
un desplaçament de les categories 
homogeneïtzadores que conceben els gitanos 
com a qualitativament "diferents" d’altres 
poblacions migrants i cap a les dinàmiques de 
grups híbrids específiques generacionalment 
que evolucionen de base (Tremlett, 2014). 

https://core.ac.uk/download/pdf/148913474.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/148913474.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/148913474.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269094218766456
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269094218766456
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GB Font:  
 
 
https://www.transformingsociety
.co.uk/2020/12/14/anti-
gypsyism-and-its-hidden-links-to-
mental-health/ 

Resultats principals: 
 

● El dany agreujat de l’odi racial dirigit a les 
comunitats GTR encara no es reconeix i aquest 
report del projecte pilot contribueix 
significativament a omplir aquest buit i millorar 
la comprensió del comportament suïcida i 
parasuïcida en aquestes poblacions 
vulnerables. 

  

Implicacions per al projecte: 
● Un fil conductor d’aquesta marginació és 

l’"antigitanisme", que és una forma específica 
de racisme cap als gitanos centrada en temes 
recurrents com la criminalitat i la 
disfuncionalitat cultural; és una forma diferent 
de racisme contra els gitanos que, alhora, 
s’assembla i s’enllaça amb moltes altres classes 
de racisme. 

  

Font: 
 
‘Gypsy Invasion’: A critical analysis 
of newspaper reaction to Czech 
and Slovak Romani asylum-
seekers in Britain, 1997 
Desembre 2000 Romani Studies 
5(10):23-47 
DOI: 10.3828/rs.2000.2 

Resultats principals: 
  

● Les reaccions que aquestes famílies van rebre 
de la majoria de seccions de la premsa britànica 
van ser violentes i obertament hostils. Aquesta 
és la cobertura dels diaris la que es descobrirà, 
s’examinarà i es discutirà críticament en aquest 
article. És important destacar que considerem 
els textos dels diaris no tan sols com un material 
per estudiar un cas contemporani, sinó com un 
objecte d’anàlisi que és, alhora, producte d’un 
moment històric particular i d'una manifestació 
recent d’un projecte històric més llarg per crear 
un constructe de la població gitana de maneres 
censurables i censuradores. 

https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
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Implicacions per al projecte: 
 

● L’anàlisi revela poca cosa de les lluites i 
experiències d’aquests sol·licitants d’asil, però 
força sobre la xenofòbia britànica, 
l’antigitanisme i la (una) forma de vida 
britànica. 

  

 
Experiència de discriminació de les dones gitanes 
 
 

GB Font:  
Gypsy, Traveller and Roma: 
Experts by Experience. Reviewing 
UK Progress on the European 
Union Framework for National 
Roma Integration Strategies 
 
 
https://www.birmingham.ac.uk/D
ocuments/college-social-
sciences/social-
policy/iris/2014/Experts-by-
Experience--JRTF-Report-Oct-
2014.pdf 

Resultats principals: 
 

● La recercava examinar les experiències de les 
persones RGT en cinc àrees clau: discriminació, 
allotjament, educació, salut i ocupació.  

  
  

Implicacions per al projecte: 
  

● Hi ha dades molt limitades sobre les 
experiències educatives i el rendiment dels 
nens i joves gitanos al Regne Unit. A l’est 
d’Europa, s'han enviat els infants gitanos sense 
proporció en escoles segregades o especials. 

● Un estudi a petita escala dut a terme al Regne 
Unit va trobar que la majoria dels estudiants 
gitanos que s’havien enviat anteriorment a 
escoles segregades o especials als seus països 
d’origen havien acabat amb èxit la formació a 
les escoles ordinàries del Regne Unit.  

Font:  
 
“Discrimination against 
childbearing Romani women in 
maternity care” a Europe: a 
mixedmethods systematic review. 
Watson, Helen L. Downe, Soo  
 
Disponible a 
http://clok.uclan.ac.uk/16763/ 

Resultats principals: 
  

● Objectiu: Revisar l’evidència publicada sobre la 
discriminació contra les dones gitanes en 
l’atenció de la maternitat a Europa i les 
intervencions per abordar-ho. 

Implicacions per al projecte: 
  

● Resultats: es van identificar nou-cents articles; 
tres estudis qualitatius i set fonts de literatura 
grisa van complir els criteris de revisió. Van 

https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
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revelar que moltes dones gitanes es troben 
amb barreres per accedir a l’assistència per 
maternitat. Fins i tot quan hi poden accedir, pot 
ser que pateixin maltractaments 
discriminatoris per raó d'ètnia, situació 
econòmica, lloc de residència o llengua. La 
literatura grisa va revelar que alguns 
professionals de la salut tenien creences 
negatives subjacents sobre les dones gitanes. 
No s’han publicat estudis de recerca que 
examinin l’efectivitat de les intervencions per 
abordar la discriminació contra les dones 
gitanes i els seus nadons a Europa. El Programa 
de mediació en salut amb la població gitana és 
una intervenció prometedora identificada a la 
literatura grisa. 

 
 
  

GB Font:  
 
The last acceptable form of 
racism? The pervasive 
discrimination and prejudice 
experienced by Gypsy, Roma and 
Traveller communities 
 
https://travellermovement.org.u
k/phocadownload/userupload/eq
uality-human-rights/last-
acceptable-form-of-racism-
traveller-movement-report.pdf 

Resultats principals: 
 

● Aquest report explora l’experiència de prejudicis 
i discriminació de les persones gitanes i 
itinerants (GRT) a partir d’una enquesta en línia 
a 214 membres de la comunitat de tot el Regne 
Unit.  

● La Comissió per la Igualtat Racial ha descrit la 
discriminació contra les persones gitanes i 
itinerants com "l’última forma respectable de 
racisme", mentre que un report més recent de la 
Comissió d’Igualtat i Drets Humans destaca que 
les persones gitanes i itinerants es continuen 
enfrontant a prejudicis i a l'hostilitat de la 
societat. 

  
  

Implicacions per al projecte: 
● Aquesta enquesta aporta noves dades sobre 

l’abast d’aquesta experiència de discriminació i 
prejudicis en àmbits com l’educació, l’ocupació, 
la sanitat i l’accés als serveis. També revela fins a 
quin punt els delictes d’odi tenen un impacte en 
la vida quotidiana dels membres de la comunitat, 
els mecanismes d’afrontament que fan servir i 
amb quina probabilitat busquen ajuda. 

https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
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Font:  
 
Hate: “As regular as rain”, un 
projecte pilot de recerca sobre els 
efectes psicològics dels delictes 
d’odi en les comunitats gitanes i 
itinerants (GTR). Un report 
encarregat per GATE HERTS i 
finançat pel Ministeri d’Habitatge, 
Comunitats i Govern Local 
(MHCLG) ©Carol Rogers Margaret 
Greenfields i Carol Rogers 
desembre de 2020 
 
http://bucks.ac.uk/__data/assets
/pdf_file/0028/54649/Rain-
Report.pdf 

Resultats principals: 
  

● Les persones gitanes i itinerants tenen els pitjors 
resultats de qualsevol grup ètnic a Gran Bretanya 
en relació amb el rendiment educatiu, la salut i 
l’ocupació. També estan representats de manera 
desproporcionada dins del sistema de justícia 
penal. Hi ha taxes de mortalitat i incidències de 
suïcidi (comunicats de manera anecdòtica) més 
altes a les comunitats GTR que a les que es 
troben entre la població britànica més àmplia.  

Implicacions per al projecte: 
● La meitat de tots els problemes de salut mental 

s’identifiquen als catorze anys, una xifra que 
s’eleva al 75 % als vint-i-quatre anys. 
Actualment, un de cada quatre adults i un de 
cada deu infants al Regne Unit tenen problemes 
de salut mental diagnosticables.  

● Aquests percentatges empitjoren per una sèrie 
de factors de risc social, com ara la pobresa, la 
desocupació, el nivell d’educació inferior, 
l’habitatge insegur o de mala qualitat i l’estrès 
extrem (PHE, 2019), i això posa de manifest que, 
com passa amb molts altres aspectes de les 
seves vides, les comunitats gitanes i itinerants 
són una població més vulnerable a la malaltia 
mental i, per tant, al perill del suïcidi per causa 
de malaltia mental. 

  

 

http://bucks.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/54649/Rain-Report.pdf
http://bucks.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/54649/Rain-Report.pdf
http://bucks.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/54649/Rain-Report.pdf
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