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1. Objectivo e âmbito do relatório

O relatório visa expor a necessidade de introdução de uma política coordenada da UE para 
promover a integração dos cidadãos da UE que pertencem à etnia Roma e incentivar uma 
cooperação activa entre as partes interessadas; visa igualmente mostrar a possibilidade de 
desenvolver um tal instrumento e apresentar recomendações específicas para esse efeito.

A relatora advoga que, se bem que a luta contra o racismo e a eliminação da discriminação 
sejam essenciais para construir uma sociedade inclusiva, as medidas anti-discriminação, por si 
só, não são suficientes para facilitar a inclusão social dos Roma, dado que a sua exclusão 
socioeconómica não se define exclusivamente pelo racismo ou pela discriminação, mas 
também pela interacção de diversos factores histórico-económicos. Uma abordagem a nível 
da UE visando mitigar as condições de vida indignas deve, por conseguinte, centrar-se na 
eliminação não da pobreza em si, mas de uma forma especial de pobreza, ou seja, a pobreza 
de uma classe desfavorecida, rural ou suburbana, pós-transicional e geograficamente 
concentrada, à qual a maioria da população Roma da UE está directamente exposta ou pela 
qual é indirectamente ameaçada. Deste modo, os direitos humanos da segunda e terceira 
gerações - designadamente o direito ao trabalho, alojamento, cuidados de saúde e educação -
requerem, pelo menos, tanta atenção como a primeira geração de direitos, ou seja, os direitos 
da pessoa, com uma base jurídica igualmente sólida.

O presente relatório não visa, por conseguinte, nem salientar ou analisar o complexo 
fenómeno da discriminação com base na etnia de que são alvo os cidadãos Roma, nem 
debater questões de migração.

2. Antecedentes – privação hereditária e guetização da pobreza

A natureza da pobreza mudou dramaticamente nas duas últimas décadas na Europa Oriental, 
onde vive a maior parte dos Roma europeus. Devido às profundas convulsões económicas na 
sequência do colapso do comunismo e da reestruturação das economias nacionais, a maior 
parte dos Roma – do mesmo modo que a população maioritária – foram subitamente 
excluídos do mercado de trabalho e começaram gradualmente a afastar-se da sociedade. Com 
o desmembramento das suas comunidades tradicionais e o simultâneo bloqueio da mobilidade 
social, os Roma tornaram-se o subgrupo da sociedade mais excluído e, por conseguinte, quase 
totalmente desligado das economias nacionais1.

Surgiu assim um novo estrato social isolado, que se caracteriza por uma pobreza extrema e 
pela falta de capacidade de prover à sua própria subsistência ou de satisfazer mesmo as 
necessidades mais básicas. Importa, no entanto, salientar que a extrema pobreza não é, de 
modo algum, um problema exclusivo dos Roma. Apenas um terço dos europeus orientais 
afectados pela pobreza são Roma e vice-versa: apenas um terço dos Roma vivem em 
condições de extrema pobreza. As percentagens dos que vivem abaixo ou próximo do limiar
de subsistência são semelhantes: a classe rural e suburbana desfavorecida do pós-comunismo 
não é exclusivamente, nem predominantemente Roma.

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Eslováquia, disponível em: 
http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179
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3. A necessidade e possibilidade de uma estratégia europeia a favor dos Roma

3.1. Implicações económicas

3.1.1. Dinamismo demográfico

Por confronto com a maior parte das comunidades excluídas, a população Roma distingue-se 
por um atributo cuja relevância económica deve ser salientada: o dinamismo demográfico. As 
populações Roma e não Roma caracterizam-se por tendências demográficas inversas: 
enquanto a sociedade maioritária envelhece rapidamente, a percentagem de Roma está a 
aumentar rapidamente. Na Hungria, por exemplo, onde os Roma constituem 6-8% da 
população total - de acordo com algumas estimativas – um em cada 5º ou 6º recém-nascido é 
de origem Roma e a rácio de Roma na população economicamente activa excederá 50% até 
20501. É, por conseguinte, vital ter em conta que, por um lado, a percentagem de Roma na 
população activa que suporta o sistema de segurança social está a crescer constantemente e
que, por outro, existe um enorme potencial de reintegração no mercado de trabalho de um 
número elevado de desempregados.

3.1.2. A integração é uma necessidade económica

A integração dos Roma é um investimento necessário e é financeiramente rentável a longo 
prazo: numa escala de um período de 20-30 anos – quando se começarem a manifestar os 
resultados da reconversão educacional – é efectivamente menos oneroso integrar a população 
Roma do que sustentar as suas condições socioeconómicas medíocres. Se a taxa de emprego
dos Roma pudesse ser aumentada por forma a igualar a da população maioritária, a taxa geral 
de emprego aumentaria em 5 a 10%, dependendo da percentagem da população Roma no 
país. Tendo em conta os seus efeitos sobre o crescimento do PIB, as economias nacionais em 
si cresceriam, desencadeando uma melhoria substancial de todos os indicadores baseados na 
percentagem do PIB per capita.

De acordo com a maior parte dos modelos económicos correntes – como o do Banco 
Mundial2 - o aumento da participação no mercado de trabalho é indispensável para facilitar o 
crescimento económico e requer especialmente a participação dos que se encontram em idade 
economicamente activa, mas estão desempregados. A percentagem de Roma com mais de 50 
anos de idade é geralmente mais baixa do que a média europeia, ao passo que a dos com 
menos 30 anos é muito mais elevada. Os Roma representam, por conseguinte, uma 
percentagem significativa, e em constante crescimento, do recurso necessário para o aumento 
da participação no mercado de trabalho e – de acordo com estimativas modestas – poderão 
gerar 4-6% do crescimento dos PIB nacionais, o que ultrapassa as despesas de qualquer país 
europeu no domínio da segurança nacional, por exemplo.

                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapeste, disponível 
em:
http://www.cemi.hu/data/uploadfile/hu_246/phpM2c9oh.Makro%20egyens%C3%BAly%20%C3%A9s%20gazd
as%C3%A1gi%20n%C3%B6veked%C3%A9s.pdf
2 DE LAAT, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion. World Bank, disponível em: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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3.1.3. Os custos da não-inclusão

Assim sendo, se não conferirem prioridade à inclusão económica dos Roma, os 
Estados-Membros desperdiçarão um montante significativo do seu activo financeiro, para não 
falar das prestações sociais. As perdas incluem:

 Os custos indirectos do PIB perdido – em resultado da exclusão social, os Roma 
desempregados não produzem qualquer produto interno;

 A assistência social e as prestações sociais, bem como a segurança social e de saúde que 
o Estado assegura às pessoas que vivem na pobreza;

 Custos de saúde mais elevados devido às condições de vida medíocres e à falta de 
prevenção;

 Desperdício de despesas de educação – o custo de escolas segregadas e/ou baixo nível 
que não fornecem educação de qualidade é dinheiro desperdiçado e, além disso, as 
escolas para crianças necessidades especiais implicam custos mais elevados;

 Custos de segurança suplementares, em virtude de taxas de criminalidade mais elevadas 
resultantes da exclusão social e da privação económica;

 Custos administrativos de supervisão do fluxo da despesa social1.

Em suma, é importante reconhecer que a inclusão social dos Roma não é uma mera obrigação 
moral, mas também uma necessidade económica e que a integração global dos Roma é 
essencial, não por razões de caridade, mas no interesse financeiro estrito de todos os 
Estados-Membros.

                                               
1 MARCINČIN A. and MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for 
diversity. Open Society Foundation, Bratislava, disponível em:
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf


