
PR\603599PT.doc PE 370.154v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

PROVISÓRIO
2005/2164(INI)

23.2.2006

PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a situação das mulheres romanichéis na União Europeia
(2005/2164(INI))

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Relatora: Lívia Járóka 



PE 370.154v01-00 2/11 PR\603599PT.doc

PT

PR_INI

Í N D I C E

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................8



PR\603599PT.doc 3/11 PE 370.154v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a situação das mulheres romanichéis na União Europeia
(2005/2164(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta que a União e as suas instituições manifestaram, por diversas vezes, 
preocupação, e até receio, pela situação dos Romanichéis em geral e das mulheres 
romanichéis, em particular, em documentos e acções como: 
– a sua Resolução de 28 de Abril de 2005 sobre a situação dos Romanichéis na União 

Europeia1,
– o relatório do Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia intitulado 

“Derrubar as barreiras - As mulheres romanichéis e o acesso a cuidados de 
saúde pública”,

– o relatório importante, e inquietante, da Comissão sobre "A situação dos Romanichéis 
numa Europa alargada" e, em especial, a atenção particular que o referido relatório 
presta à situação dos Romanichéis na Europa em matéria de igualdade dos géneros 2,

– as actividades apoiadas pela Comissão, como o estudo do programa DAPHNE sobre a 
situação de mulheres romanichéis nas prisões espanholas,

– Tendo em conta que determinados órgãos do Conselho da Europa manifestaram 
igualmente o seu desagrado face à situação dos Romanichéis na Europa, tendo exortado os 
responsáveis políticos e os legisladores a corrigirem a situação intolerável dos 
Romanichéis na Europa e, nomeadamente, das mulheres romanichéis, em documentos 
como:
– a recomendação 1203/1993 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa sobre 

"Os ciganos na Europa", que salienta,  entre outras aspectos, a importância da 
educação das mulheres romanichéis,

– a Recomendação de Política Geral n.º 3 da Comissão Europeia contra o Racismo e a 
Intolerância  do Conselho da Europa  intitulada "A Luta contra o Racismo e a 
Intolerância para com os Roms/Ciganos", que sublinha a dupla discriminação  de que 
são vítimas as mulheres romanichéis3,

– o relatório recentemente publicado de Alvaro Gil-Robles, Comissário do Conselho da 
Europa para Direitos do Homem, sobre a situação dos Direitos do Homem dos Roma, 
Sinti e Viajantes na Europa4,

– Tendo em conta a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
cria um Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres (COM (2005) 0081 –
C6-0083/2005 - 2005/0017(COD)),

– Tendo em conta o plano de acção da OSCE que visa melhorar a situação dos Romanichéis 
e dos Sinti no espaço da OSCE e no qual é salientada a necessidade de ter em conta os 

  
1 Textos aprovados, P6_TA(2005)0151.
2 Relatório "A situação dos Romanichéis numa Europa alargada", DG "Emprego e Assuntos Sociais", Unidade 
D3, 2004.
3 Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância do Conselho da Europa, Recomendação de Política 
Geral n.° 3 – A Luta contra o Racismo e a Intolerância para com os Roms/Ciganos, Estrasburgo, 1998.
4 Gil-Robles, Alvaro. Relatório On the Human Rights Situation of the Roma, Sinti and Travellers in Europe, 
Comissário do Conselho da Europa para os Direitos do Homem, Estrasburgo, 2006.
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interesses das mulheres romanichéis em todos os domínios, que assegurar a participação 
dessas mulheres em todos os aspectos da vida, assim como o princípio da cooperação 
dentro da própria comunidade romanichel (“Roma to Roma”1),

– Tendo em conta a Declaração de Pequim sobre os direitos das mulheres e, em especial, o 
seu artigo 32.º, que prevê que os Estados têm de intensificar esforços para garantir que 
todas as mulheres e as jovens que enfrentam múltiplos obstáculos à sua autonomia e ao 
seu desenvolvimento possam beneficiar, em pé de igualdade, de todos os Direitos do 
Homem e liberdades fundamentais2,

– Tendo em conta a Recomendação Geral XXVII adoptada pelo Comité para a Eliminação 
da Discriminação Racial (CERD) das Nações Unidas relativa à discriminação dos 
Romanichéis – 57.ª Sessão 20003,

– Tendo em conta a documentação compilada pelo Centro Europeu para os Direitos dos 
Romanichéis (ERRC) e por organizações parceiras e apresentada ao Comité sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres das Nações Unidas 
(CEDAW) sobre os Estados-Membros, os países em vias de adesão e os países 
candidatos; tendo também em conta as recomendações do CEDAW sobre a situação das 
mulheres romanichéis e a necessidade de adoptar medidas urgentes para resolver os 
problemas múltiplos enfrentados por estas mulheres na Europa,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A6-0000/2006),

A. Considerando que a União Europeia é, acima de tudo, um espaço político fundado nos 
Direitos do Homem e que, actualmente, as mulheres romanichéis pertencem a um dos 
grupos mais ameaçados, tanto nos Estados-Membros, como nos países em vias de adesão
e candidatos,

B. Considerando que os responsáveis políticos e os legisladores da UE adoptaram um 
extenso acervo legislativo e conceberam muitas políticas destinadas a desafiar o duplo 
problema da discriminação racial e do género e os seus efeitos combinados,

C. Considerando que os responsáveis políticos e os legisladores europeus ainda não 
conseguiram garantir uma igualdade plena e efectiva às mulheres romanichéis, nem a sua 
integração equitativa e digna nas sociedades da Europa, 

D. Considerando que as mulheres romanichéis enfrentam níveis de discriminação extremos, 
incluindo a discriminação múltipla ou composta, a qual é alimentada por estereótipos 
muito generalizados conhecidos como racismo anti-cigano,

E. Considerando que, em certas regiões, a esperança de vida das mulheres romanichéis é, de 
acordo com informações disponíveis, dez anos inferior à das outras mulheres,

F. Considerando que inúmeros documentos atestam que as mulheres romanichéis se 
encontram particularmente excluídas do acesso aos cuidados de saúde e, muitas vezes, só 
têm acesso a esses cuidados em casos de emergência extrema e/ou parto,

  
1 OSCE, Action plan on improving the situation of Roma and Sinti within the OSCE area, PC.DEC/566, 2003.
2 Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, "Declaração de Pequim e Plataforma de Acção", 1995.
3 "Recomendação Geral XXVII - Discriminação dos Romanichéis", Alto Comissariado das Nações Unidas para 
os Direitos Humanos, 57.ª sessão, 2000.
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G. Considerando que, nos últimos anos, as mulheres romanichéis têm sido vítimas de graves 
abusos em matéria de direitos humanos na Europa, nomeadamente a esterilização 
coerciva; que, embora alguns Estados-Membros tenham corrigido este abuso, outros têm 
ainda de o fazer,

H. Considerando que o fosso no nível de ensino entre as mulheres não-romanichéis e as 
mulheres romanichéis é inaceitavelmente grande;1 que muitas jovens romanichéis nem 
sequer completam o ensino primário2,

I. Considerando que segregação racial nas escolas e as atitudes preconceituosas dos 
professores e da administração contribuem para o baixo nível de expectativas dos pais 
romanichéis, em particular no que toca às suas filhas, 

J. Considerando que a taxa de desemprego entre as mulheres romanichéis adultas é, em 
muitos lugares, muitas vezes superior à do resto da população,

K. Considerando que muitas mulheres romanichéis na Europa vivem actualmente em 
alojamentos que constituem uma ameaça para a sua saúde e que, em muitos locais, as 
mulheres romanichéis vivem sob a ameaça constante de expulsão,

L. Considerando que as mulheres romanichéis se contam entre as vítimas do tráfico de seres 
humanos na Europa,

M. Considerando que, recentemente, foi intentada uma acção junto do Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos contra a Missão de Administração Interina das Nações Unidas no 
Kosovo (UNMIK), por alegados danos graves causados a certas pessoas e, 
nomeadamente, a mulheres e raparigas romanichéis3,

1. Congratula-se com a proposta de criar um Instituto da UE para a Igualdade dos Géneros e 
recomenda a criação, nessa estrutura, de uma unidade que se ocupe das mulheres 
romanichéis na União Europeia;

2. Exorta as autoridades públicas em toda a União a investigarem prontamente alegações de 
graves abusos dos direitos humanos perpetrados contra mulheres romanichéis, a punirem 
rapidamente os seus autores e a ressarcirem as vítimas devidamente; neste contexto, urge 
os Estados-Membros a conceder elevada prioridade à abordagem do problema da 
esterilização coerciva, a adoptar medidas activas, tendo em vista eliminar a segregação 
racial nas enfermarias das maternidades, a assegurar o desenvolvimento de programas 
destinados a prestar assistência a Romanichéis vítimas de violência doméstica, a exercer 
uma vigilância particular sobre o tráfico de mulheres romanichéis; insta a Comissão a 
apoiar iniciativas governamentais e da sociedade civil concebidas para abordar estes 
problemas, garantindo, simultaneamente os direitos humanos fundamentais das vítimas; 

3. Insta os Estados-Membros a rever a aplicação de todas as políticas, assegurando-se de 
que estas não excluem as mulheres romanichéis; 

  
1 Na Roménia, 3% das mulheres romanichéis completaram o ensino secundário, em comparação com 63% das 
restantes mulheres (Open Society Institute, Research on Selected Roma Education Programs in Central and 
Eastern Europe, 2002).
2 Relatório Avoiding Dependency trap- the Roma in Central and Eastern Europe, UNDP, Bratislava 2002.
3 Cf. o comunicado de imprensa do Centro Europeu para os Direitos dos. Romanichéis, Victims of Kosovo 
Poisoning Bring Lawsuit at European Court of Human Rights, 20 de Fevereiro de 2006, em www.errc.org.



PE 370.154v01-00 6/11 PR\603599PT.doc

PT

4. Solicita aos Estados-Membros que adoptem medidas destinadas a garantir a igualdade de 
acesso a um ensino de qualidade para todos, nomeadamente através da adopção de 
legislação positiva que imponha o fim da segregação na escola, bem como a elaboração 
de projectos específicos que ponham cobro a um ensino separado e de qualidade inferior 
à norma das crianças romanichéis; 

5. Exorta os Estados-Membros a melhorar a qualidade do alojamento dos Romanichéis 
através do reconhecimento, nos respectivos ordenamentos jurídicos internos, do direito a 
uma habitação condigna; a colmatar a actual inexistência de protecção na legislação
nacional contra as expulsões; a adoptar, após consulta aos representantes das 
comunidades afectadas, planos abrangentes para a melhoria e o financiamento das 
condições de vida nos bairro de lata romanichéis, instando as autoridades autárquicas a 
pôr de imediato à disposição destas populações água potável, electricidade, recolha de 
lixo, transportes públicos e estradas; 

6. Insta os Estados-Membros a assegurar o acesso de todas as mulheres romanichéis aos 
cuidados de saúde primários, de urgência e preventivos, a desenvolver e a implementar 
políticas que garantam que até as comunidades mais excluídas têm pleno acesso ao 
sistema de saúde, bem como a prever uma formação destinada aos que trabalham no 
sector da saúde, tendo em vista o abandono dos preconceitos;

7. Exorta os governos a tomar medidas relativamente às taxas de desemprego muito 
elevadas entre as mulheres romanichéis e a derrubar, em especial, as importantes 
barreiras resultantes da discriminação directa nos procedimentos de contratação;

8. Solicita a adopção do princípio da "obrigação positiva", mediante o qual o Estado e as 
entidades não estatais são obrigados por lei a garantir que a representação das mulheres 
romanichéis é proporcional à sua presença entre a população local;

9. Urge os governos a examinar os obstáculos que se colocam às mulheres romanichéis no 
que toca ao trabalho independente; a criar programas que permitam um registo acessível, 
rápido e económico às empresárias romanichéis e aos trabalhadores por conta própria; a 
conceder linhas de crédito acessíveis – incluindo o microcrédito – para o financiamento 
de empresas de mulheres romanichéis; insta a Comissão a apoiar estas actividades através 
dos mecanismos de financiamento pertinentes;

10. Convida a Comissão e Parlamento a criar um fundo especial para o desenvolvimento das 
capacidades e a autonomia das mulheres e das organizações romanichéis nos domínios da 
educação, do emprego, da liderança e da participação política;

11. Exorta a Comissão a apoiar, através dos seus múltiplos mecanismos financeiros 
pertinentes, acções destinadas, em particular, às mulheres romanichéis; a rever as regras 
para a atribuição de todos os financiamentos; a assegurar que serão tomadas medidas 
específicas para a inclusão das mulheres romanichéis; solicita aos Estados-Membros que 
levem a cabo práticas semelhantes ao nível das instituições nacionais, regionais e locais;

12. Recomenda que a Comissão instaure um processo ou aplique multas dissuasivas a todo e 
qualquer Estado-Membro que ainda não tenha transposto para o respectivo ordenamento 
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interno e/ou aplicado na íntegra as directivas anti-discriminação 1 no que toca às mulheres 
romanichéis; 

13. Recomenda aos Estados-Membros que aproveitem na íntegra processos políticos como o 
método aberto de coordenação para desenvolver e aplicar políticas que assegurem, na 
prática, a plena igualdade às mulheres romanichéis;

14. Solicita às instituições da União tomem a iniciativa e encorajem os governos a recolher e 
a publicar dados dissociados por sexo e etnia sobre a situação dos homens e das mulheres 
romanichéis, de forma a medir os progressos registados nos sectores da educação, 
habitação, emprego, cuidados de saúde, entre outros; considera que a UE deve solicitar 
aos governos que sensibilizem as administrações estatais e o grande público para o facto 
de que os dados étnicos podem ser recolhidos sem que sejam postos em causa os dados 
pessoais; os governos devem ser igualmente encorajados a recorrer a qualquer tipo de 
metodologias existentes, seguras e inovadoras;

15. Solicita a criação, com carácter de urgência, de um fundo destinado a apoiar a 
organização na União Europeia de um Fórum anual das Mulheres Romanichéis;

16. Exorta a que todas as iniciativas e acções empreendidas pelas instituições da União 
Europeia e/ou pelos Estados-Membros sejam objecto de consultas aprofundadas às 
mulheres romanichéis; 

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e dos países em vias de adesão e 
candidatos.

  
1 Incluindo as directivas adoptadas nos termos do artigo 13.° do TCE alterado na sequência do Tratado de 
Amesterdão, bem como as directivas conexas que especificam o âmbito e a dimensão da proibição da 
discriminação das mulheres ao abrigo da legislação comunitária.  
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Durante a preparação do projecto de relatório, a relatora encontrou-se com entidades públicas 
e privadas na União Europeia. Estes contactos incluíram:

– Uma troca de impressões com a Roma Women's Initiative;

– Sendo a própria relatora uma mulher de origem romanichel, foi vítima de grande parte da 
discriminação que as mulheres romanichéis enfrentam na Europa;  

– Na qualidade de antropóloga, a relatora debruçou-se sobre a situação destas mulheres nas 
visitas que efectuou a comunidades de mulheres romanichéis, durante as quais observou de 
perto as suas experiências. Já deputada ao Parlamento Europeu, e na visita que efectuou à 
Grécia e à Macedónia no ano transacto, a relatora foi testemunha da perseguição de que 
são vítimas as mulheres romanichéis; 

– Uma audição pública no Parlamento Europeu sobre a situação das mulheres romanichéis, 
com a participação de representantes de ONG de mulheres romanichéis;

– Uma troca de impressões com Vladimir Spidla, Comissário europeu responsável pela pasta 
do Emprego e da Igualdade dos Géneros, em 27 de Setembro de 2004, sobre os casos de 
esterilização forçada de que foram vítimas mulheres romanichéis.

Cabe aqui lamentar que não tenha sido possível utilizar o relatório do projecto "A situação 
económica e social das mulheres Romanichéis" (RomWom) do Instituto de Estudos Sociais
Comparativos de Berlim, uma vez que as respectivas conclusões não foram finalizadas a 
tempo do relatório em apreço.

O presente relatório, que faz parte de uma série de relatórios sobre a pobreza, a exclusão 
social e a igualdade de oportunidades, é o primeiro a sublinhar a discriminação complexa e 
múltipla enfrentada pelas mulheres romanichéis nos Estados-Membros de União Europeia. 
Estas mulheres são vítimas da discriminação em toda a Europa, não só com base género, mas 
também no grupo étnico a que pertencem, devido a um racismo anti-cigano generalizado. 
Simultaneamente, a diversidade da população romanichel na UE reflecte a multiplicidade de 
problemas enfrentados pelas mulheres romanichéis. A extrema complexidade deste assunto
decorre desta variedade de situações1.

Por conseguinte, há que ter em conta determinados critérios ao analisar os problemas que as 
mulheres romanichéis enfrentam: o grupo de romanichéis ao qual as mulheres pertencem, 
onde vivem – cidade ou campo; o seu estado civil – casado ou solteiras (nesta categoria, 
cumpre incluir igualmente o grupo das mães solteiras); o grupo social a que pertencem, as 
especificidades culturais da população e a religião.

  
1 No relatório CE A Situação dos Romanichéis numa União Europeia Alargada utiliza-se a terminologia 
Romanichéis, Ciganos e Viajantes, para abranger a diversidade dos grupos.
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Independentemente das diferenças, a maioria destas mulheres enfrenta um grande número de 
problemas, como a discriminação na educação – quer por parte da escola, quer da 
comunidade, no emprego e no acesso aos cuidados de saúde. Pese embora um melhor
reconhecimento da discriminação a que está sujeita a população romanichel, escassas foram 
as melhorias registadas1. A discriminação múltipla e a exclusão social das mulheres 
romanichéis agravam o ciclo de pobreza no qual muitas delas nasceram, privando-as da sua 
dignidade humana.

Não obstante o esforço crescente para ter em conta a diversidade das populações europeias, 
em relação às mulheres romanichéis constatamos que as políticas de igualdade dos géneros 
partem de uma "realidade" que, embora correcta para a classe média europeia, está longe de 
ser a das mulheres romanichéis e de outras mulheres marginalizados e socialmente excluídas. 
É muito difícil para as minorias, e em particular para as mulheres romanichéis, reverem-se nas 
políticas e acções dos Estados-Membros e das instituições da União Europeia, quando se trata 
de abordar a discriminação racial, étnica e de género2.

Tal como os seus homólogos masculinos, muitas raparigas romanichéis ou são completamente 
excluídas de sistemas de educação ou colocadas em escolas ou turmas segregadas –
frequentemente "turmas especiais" – que não respondem às suas necessidades educativas. 
Esta segregação racial, combinada com as atitudes eivadas de preconceitos dos professores, 
contribui para os sentimentos de inferioridade entre as crianças. Contudo, as estudantes 
romanichéis deparam-se com um obstáculo adicional à sua educação, visto que são forçadas, 
não raras vezes, a abandonar a escola numa idade extremamente precoce para ajudar a cuidar 
dos irmãos mais jovens ou para assumirem outras responsabilidades do agregado familiar. Por 
outro lado, a pressão para casar cedo reduz igualmente as possibilidades das raparigas 
romanichéis de completarem a sua educação.3 Uma vez que a educação é uma das 
ferramentas mais importantes para escapar à pobreza, a dupla discriminação enfrentada pelas 
mulheres romanichéis no domínio da educação significa que só muito dificilmente poderão 
fugir à pobreza.

As mulheres romanichéis são prejudicadas ao nível da contratação, da promoção e dos 
salários. Além disso, muitas destas mulheres permanecem inteiramente excluídas da economia 
formal, por força das oportunidades educativas limitadas, do alojamento inadequado e dos 
cuidados médicos deficientes, dos papéis tradicionais dos géneros e da marginalização 
generalizada a que estão sujeitas pelas comunidades maioritárias. A taxa de desemprego entre 
as mulheres romanichéis adultas é, em algumas regiões, frequentemente superior à da 
população maioritária.   

Em toda a União, quer a população romanichel em geral, quer as mulheres, têm salários 
inferiores aos dos homens e da restante população.   

  
1 Cf. o mesmo relatório, p. 1, Síntese. 
2 Cf. Romani Women in the European Union: Realities and Challenges, Nicoleta Bitu, OSI Network Women 
Program, Romani Women Initiative, Comunicação apresentada na audição da comissão Femm do PE, A 
Situação das Mulheres Romanichéis na UE, 23 de Novembro de 2005.
3 Cf. por exemplo, A Place at the Policy Table, relatório sobre o Fórum das Mulheres Romanichéis do Open 
Society Institute, 29 de Junho de 2003.
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As mulheres romanichéis são também discriminadas no acesso aos cuidados de saúde.1 Em 
vários países europeus, há médicos que se recusam a prestar cuidados de saúde aos 
romanichéis, alegando que esta responsabilidade incumbe "aos outros". As instalações 
hospitalares são, com frequência, separadas, argumentando-se que as mulheres romanichéis 
são "porcas" "ladras," e "anti-sociais. A documentação existente mostra que as mulheres 
romanichéis apenas têm acesso aos cuidados de saúde em caso de emergência extrema e, às 
vezes, nem isso. Frequentemente, as mulheres romanichéis vêem-se privadas, por 
conseguinte, do acesso aos cuidados de saúde primários ou preventivos. Daqui resulta que a 
esperança de vida das mulheres romanichéis em algumas regiões é, de acordo com 
informações disponíveis, 10 anos inferior à das outras mulheres. Por seu turno, as estatísticas 
da mortalidade infantil são muito mais elevadas.

No que diz respeito aos direitos reprodutivos, verificaram-se no ano passado casos de 
esterilização em dois Estados-Membros. Apesar da evidência dos factos, o governo não 
conseguiu resolver de forma coerente a questão do ressarcimento das vítimas.

Muitas mulheres romanichéis vivem em alojamentos impróprios, frequentemente em 
condições inseguras e insalubres. As expulsões constituem igualmente um problema 
generalizado nas comunidades romanichéis.

As mulheres romanichéis estão, com frequência, integradas em comunidades patriarcais 
tradicionais que, para além de poderem contribuir para a violência exercida contra elas, lhes 
nega liberdades de escolha básicas. As mulheres romanichéis são também vítimas de tráfico 
na Europa. Recentemente foi intentada uma acção contra a UNMIK, por alegados danos 
graves causados a diferentes grupos de pessoas, incluindo a mulheres romanichéis.

Para os preconceitos contra os Romanichéis concorrem também os meios de comunicação na 
UE, que em nada contribuem para diminuir estas atitudes. Sabe-se agora que a imagem 
estereotipada dos Romanichéis é veiculada pelas mulheres e crianças, cujas imagens são 
utilizadas frequentemente na imprensa e em manuais.2

Conquanto a discriminação e a marginalização das mulheres romanichéis em vários sectores 
de sociedade seja amplamente reconhecida, esta situação é difícil de demonstrar, devido à 
falta de dados desagregados com base no sexo e na etnia. É necessário que os governos 
recolham esses dados no respeito pela dignidade e pela privacidade das minorias, a fim de 
resolver os problemas que afectam as mulheres romanichéis. 

Embora haja mulheres romanichéis que se tornaram eminentes figuras públicas, a maioria 
delas não participa na tomada de decisões que afecta as suas vidas. Há, pois, que proceder à 
reformulação das políticas europeias e nacionais, tendo em vista pôr cobro à discriminação de 
que as mulheres romanichéis são vítimas. Em particular, no contexto da integração das 
políticas em matéria de género, há que reconhecer que muitas mulheres são vítimas de um 
outro tipo de discriminação, para além da que se prende com a sua origem étnica ou cultural. 
Só muito recentemente é que a questão do género se veio juntar ao problema da discriminação 

  
1 Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia, Derrubar as barreiras — As mulheres romanichéis e o 
acesso a cuidados de saúde pública, (2003).
2 Roma women Rights are Rights to Dignity, Diversity and equal participation, Comunicação de Miranda 
Vuolasranta apresentada na audição da comissão Femm subordinada ao tema A Situação das Mulheres 
Romanichéis na UE, Novembro de 2005
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racial dos Romanichéis,1 embora seja óbvio que a dimensão do género e a dimensão racial 
devem ser tidas em conta em paralelo na formulação de uma política eficaz, que faça avançar 
a situação das mulheres romanichéis na Europa.

É claro que a resolução dos problemas que as mulheres romanichéis enfrentam só pode ter 
lugar no âmbito de um quadro jurídico eficaz, quer ao nível da União Europeia, quer dos 
Estados-Membros. Ao nível da União Europeia, a Directiva que aplica o princípio da 
igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica 
(2000/43/CE) e a Directiva que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no 
emprego e na actividade profissional (2000/78/CE) não são completas e, por vezes, são até 
vagas. Por exemplo, no que toca à discriminação múltipla que afecta as mulheres 
romanichéis, a linguagem utilizada na legislação comunitária é ambígua. Do mesmo modo, 
também não é objecto de tratamento a discriminação baseada na nacionalidade, que é 
utilizada como uma desculpa para a discriminação persistente dos Romanichéis. 2

Paralelamente, muitos Estados-Membros ainda não aplicaram completamente estas directivas, 
o que cria problemas importantes para grupos historicamente marginalizados e discriminados, 
como os Romanichéis.3  

Ao nível dos Estados-Membros, impõe-se um quadro legislativo eficiente contra a 
discriminação que vise a integração das necessidades e dos interesses dos Romanichéis na 
definição geral das políticas e que tenha em conta os elementos-chave da identidade dos 
Romanichéis.

Esta integração na elaboração das políticas só poderá ser implementada se a futura legislação 
e as futuras políticas não corroborarem a discriminação dos Romanichéis, se forem eliminadas 
a legislação e as políticas geradoras de discriminação e se forem tomadas medidas especiais 
que tenham em conta os elementos-chave da identidade dos Romanichéis. Apesar de muitos 
Estados-Membros aplicarem, no papel, uma política de luta contra a discriminação, os 
critérios acima mencionados estão ausentes desta aplicação. É por esta razão que as mulheres 
romanichéis enfrentam uma dupla discriminação baseada no género e na etnia. Nos domínios 
da educação e do emprego, em particular, deveriam ser introduzidas medidas positivas com o 
objectivo de melhorar especificamente a situação das mulheres romanichéis. Além disso, 
cumpre incentivar o debate e a definição de uma política dos géneros que aborde as 
necessidades das mulheres romanichéis e que ultrapasse o seu papel tradicional de mãe e 
prestadora de cuidados. 

  
1 Kocze, Angela, Double Discrimination Face by Romani Women in Europe, reunião da Comissão dos Direitos 
da Mulher e da Igualdade dos Géneros de 26 de Novembro de 2003.
2 Gabinete Europeu de Informação sobre os Romanichéis (European Roma Information Office), Respostas ao 
Livro Verde, 2004.
3 Estudo Comparativo EUMC: Migrantes, Minorias e Legislação: Medidas Legislativas e Acções Contra a
Discriminação em 15 Estados-Membros da União Europeia pp. 117, 118, Dezembro de 2004.


