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1.1. Implicações legais

1.1.1. Não comprometer, mas completar a legislação anti-discriminação

Há muito a fazer no que se refere à luta contra a discriminação, tendo em conta a ampla 
hostilidade em relação aos ciganos e a insuficiente aplicação e implementação dos 
regulamentos existentes. Estes ou não cobrem determinadas áreas, como a discriminação 
múltipla, ou revelam ser inadequados quando implementados. Um bom exemplo deste último 
caso é o baixo nível de conhecimento do quadro jurídico anti-discriminação, o que se 
manifesta no número surpreendentemente baixo de queixas apresentadas.

A relatora advoga, todavia, que mesmo que a discriminação com base na etnia – tal como 
definida nas Directivas da UE 2000/431 e 2000/782 – pudesse ter sido já eliminada, a exclusão 
social e económica da maior parte dos Roma permaneceria, dada a multiplicidade de factores
inter-relacionados na sua origem3 (designadamente graves desvantagens geográficas, baixos 
níveis de educação, a emergência de um novo tipo de procura de mão-de-obra ou o colapso 
das economias planificadas e reguladas a nível central atraindo uma grande quantidade de 
mão-de-obra pouco qualificada ou não qualificada) e as barreiras – frequentemente físicas –
que obstam à integração social e económica (designadamente a distância de locais de trabalho 
acessíveis, a falta de transporte e infra-estruturas ou a inadequação dos sistemas de educação 
locais em regiões desfavorecidas). Assim, as medidas anti-discriminação e de luta contra o 
racismo são – embora indispensáveis – por si sós insuficientes para ultrapassar o fosso 
histórico e económico da minoria Roma4. A relatora está convencida de que é necessário 
complementar a legislação existente em matéria de igualdade e responder às necessidades 
específicas dos Roma – e dos não Roma em situação semelhante – a nível da UE, 
estabelecendo uma base jurídica igualmente sólida que formule uma obrigação clara em 
relação às partes interessadas.

1.1.2. A integração socioeconómica é uma questão de direitos fundamentais

A relatora considera que a estratégia visando a integração socioeconómica e a reintegração 
dos Roma não comprometerá de modo algum, mas antes complementará a transposição ou 
implementação de legislação anti-discriminação. Além disso, dadas as dimensões da exclusão 
social e económica dos Roma, a integração global é essencialmente uma questão de direitos 
fundamentais. Uma percentagem significativa de Roma europeus enfrenta condições de tal 
modo indignas – quase totalmente afastados da economia e, consequentemente, excluídos dos 
seus direitos humanos básicos – que a promoção da inclusão social não pode ser encarada no 
quadro de rectificações de política geral, mas deve ser considerada como o colmatar do fosso 

                                               
1 Directiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que aplica o princípio da igualdade de tratamento 
entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
2 Directiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que estabelece um quadro geral de igualdade 
de tratamento no emprego e na actividade profissional: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:NOT
3 BABUSIK F. and ADLER J. 2002 Romákat foglalkoztató vállalkozások, in: A romák esélyei Magyarországon, 
Kávé Kiadó - Delphoi Consulting
4 DE SCHUTTER, O. and VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future in European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005
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mais profundo na realização dos direitos constitucionais e humanos na Europa.

Os esforços envidados a nível da UE para aliviar a pobreza e a exclusão social dos Roma 
europeus devem, por conseguinte, colocar a sua tónica principal na realização e promoção dos 
direitos humanos da segunda e terceira gerações para completar a primeira geração de direitos 
humanos juridicamente vinculativos, a saber, os direitos relacionados com a dignidade 
humana, os direitos políticos e outros direitos da pessoa.

1.1.3. "Zona cinzenta" no plano jurídico

A maior parte das acções da UE referentes à situação socioeconómica dos Roma – excepto as 
relacionadas com instrumentos definidos pelos Tratados, designadamente directivas e 
regulamentos – pertencem à categoria das normas não vinculativas (“soft law”). Resoluções, 
relatórios, declarações, conclusões e comunicações das três principais Instituições da UE 
constituem, assim, uma "zona cinzenta" entre não-direito e direito positivo1. 

Nos últimos anos, foram desenvolvidas diversas iniciativas intergovernamentais. 
Organizações internacionais, como o Conselho da Europa ou a OSCE, elaboraram boas 
propostas e ideias progressivas, mas os resultados são, no mínimo, duvidosos. A relatora 
entende que a primeira conclusão a retirar destas iniciativas é a de que slogans políticos 
empolados nunca se tornarão realidade sem obrigações claras e de que as normas não 
vinculativas não são suficientes para promover a inclusão social dos Roma: regras e normas 
sem carácter normativo podem ser neste caso adequadas, mas não eficazes.

1.1.4. Ultrapassar os instrumentos não vinculativos

Segundo a argumentação das teorias jurídicas de referência, as normas comunitárias não
vinculativas referentes aos Roma constituem a pré-figuração e fonte de legislação futura, que 
a comunidade legal se comprometeu a adoptar elaborando os instrumentos semi-jurídicos
conexos. Incorporando a normatividade gradual do direito internacional, as normas não
vinculativas representam um grau de liminaridade entre condições não regulamentadas e 
condições regulamentadas, o subjectivo e o objectivo, o geral e o específico, o não formal e o 
formal, e o ambíguo e o predeterminado. Assim sendo, as normas não vinculativas apenas 
podem existir paralelamente às normas vinculativas e tornam-se subsequentemente eficazes 
através da adopção de legislação de acompanhamento2.

A União Europeia, enquanto entidade jurídica sui generis, pode exercer a influência
necessária para obrigar os participantes a honrarem os seus compromissos. Após a entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa, a União Europeia dispõe de uma variedade de instrumentos 
viáveis – desde a cooperação macro-regional à cooperação reforçada – através dos quais os 
Estados-Membros em causa se podem empenhar na promoção da inclusão social dos Roma. 
Mediante um mandato claro do Conselho Europeu, acompanhado do empenhamento dos 
Estados-Membros em causa e com o assentimento de outros, a estratégia europeia a favor dos 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, in: International & 
Comparative Law Quarterly 48 pp. 901-913. Cambridge.
2 MALANCZUK, P. and AKEHURST M. B. 1997 Akehurst's modern introduction to international law, 
Routledge, Londres.
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Roma pode tornar-se uma realidade.

Com base nos resultados do estudo relacionado com o presente relatório, a relatora 
apresentará recomendações específicas no projecto de relatório sobre o enquadramento e a 
estrutura de uma tal cooperação, bem como o papel das instituições da UE, dos governos dos 
Estados-Membros, das autoridades locais e dos organismos interessados, como a plataforma 
dos Roma ou o recentemente criado grupo de trabalho da Comissão Europeia sobre a inclusão 
dos Roma.

2. Prioridades e princípios da estratégia da UE para a inclusão dos Roma

2.1. Focalização explícita, mas não exclusiva

Em muitas políticas que visam a inclusão social dos Roma, deve ser estabelecida uma 
distinção clara entre questões gerais e questões específicas da etnia. Muitos aspectos da 
educação, do emprego, dos cuidados de saúde, do alojamento e do desenvolvimento 
económico relacionados com os Roma devem ser incluídos nas políticas gerais, enquanto as 
questões de discriminação racial, cultura e identidade devem ser obviamente tratadas em 
conjugação com a origem étnica. Os projectos que visam explicitamente a minoria Roma 
apenas são razoáveis se a desvantagem que pretendem superar estiver claramente e 
principalmente relacionada com a etnia.

À luz da argumentação supra, segundo a qual a etnia e a discriminação com base na etnia 
apenas constituem um dos principais factores – como a baixa qualificação e exclusão 
territorial – que determinam a privação socioeconómica dos Roma europeus, afigura-se que a 
melhor forma de lutar contra a exclusão é reconhecê-los não como um grupo étnico mas como 
uma população-alvo no plano económico. Em conformidade com os princípios n.º 2 e n.º 4 
dos Princípios Básicos Comuns para a Inclusão dos Ciganos – "Focalização explícita mas não 
exclusiva" e "Aspirar à integração" – a estratégia da UE deve centrar-se nestas características 
económicas comuns dos Roma socialmente excluídos, em vez de procurar responder a todas 
as questões sociais que afectam qualquer grupo individual da extremamente heterogénea 
população Roma europeia. Não obstante, as questões específicas de um país ou uma região, 
como a disponibilidade de acampamentos para os viajantes ou a falta de documentação 
pessoal em alguns países, as condições sociais e económicas e as reivindicações das 
comunidades Roma são muito semelhantes em muitos países.

A relatora considera que é necessária uma solução europeia comum para um problema 
europeu comum, independentemente da diversidade de preocupações adicionais e co-laterais 
em regiões específicas que afectam subgrupos específicos de Roma. A exclusão social e 
económica dos Roma requer  uma estratégia própria, sem excluir obviamente o 
desenvolvimento subsequente ou paralelo de respostas independentes a controvérsias 
independentes.

2.2. Enfrentar a territorialidade da exclusão

Outro aspecto importante da exclusão social que afecta os Roma é a forte dimensão territorial 
da pobreza e da marginalização. A distribuição geográfica das desvantagens sociais não é 
uniforme nos Estados-Membros, a pobreza e a exclusão social concentram-se em 
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micro-regionais subdesenvolvidas, que em muitos dos novos Estados-Membros são 
predominantemente habitadas pelos Roma. A exclusão do desenvolvimento económico e 
social tem uma natureza predominantemente territorial e estas áreas desfavorecidas impedem 
o desenvolvimento social na sua totalidade. As disparidades intra-regionais são, em muitos 
casos, mais acentuadas do que as entre as regiões e a polarização agrava-se, uma vez que as 
intervenções económicas e sociais se concentram em centros dinâmicos, causando ainda mais 
o declínio da periferia excluída.

As regiões e micro-regiões mais desfavorecidas não dispõem dos recursos financeiros 
necessários para assegurar a sua própria contribuição para o financiamento comunitário para o 
qual são, em princípios, elegíveis e não dispõem frequentemente da capacidade administrativa 
e dos recursos humanos para fazer uma boa utilização dos recursos financeiros. Estas regiões 
encontram-se numa situação de desvantagem irrevogável quando concorrem a financiamento 
da UE, pelo que é necessário tirá-las dessa situação e focalizar as suas necessidades 
específicas através de um programa equivalente, complexo e intensivo.

É, por esse motivo, necessário elaborar um mapa de crise pan-europeu que permita medir e
acompanhar as micro-regiões na UE em que se situam as comunidades mais atingidas pela 
pobreza e exclusão social. Estas áreas em crise podem e devem ser identificadas pelos 
seguintes atributos:

o Acessibilidade dos locais de trabalho
o Distância dos centros urbanos
o Elevada taxa de desemprego
o Serviços públicos inadequados
o Condições ambientais inadequadas
o Falta de empresas de proximidade
o Falta de infra-estruturas adequadas
o Baixos rendimentos
o Baixo nível de educação
o Baixo nível de recursos humanos
o Infra-estrutura de transportes deficiente ou relativamente dispendiosa
o Tensões sociais

A relatora entende que são necessários programas de desenvolvimento complexos e globais 
com uma abordagem inter-sectorial integrada que permita uma intervenção imediata nessas 
zonas subdesenvolvidas que enfrentam graves desvantagens estruturais.


