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Site: www.obcig.acm.gov.pt

“Toda a pessoa tem direito ao trabalho”
O Artigo 23.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos inicia o seu articulado proclamando o “direito ao
trabalho” a todo o ser humano como forma de construção de “uma existência conforme com a dignidade
humana”, evidenciando não só a importância do trabalho como a proteção contra o desemprego.
Se, para uma parte da população a nível mundial o acesso ao mercado de trabalho assalariado tem sido
intermitente, intervalando com períodos de desemprego temporário e, para uma parte dessa população, de
desemprego estrutural, a população cigana portuguesa tem estado, tradicional, secular e, consequentemente, de
forma estrutural, segregada do acesso ao mercado de trabalho, em processos continuados de repulsão cuja
ordem de razões têm radicado em imagens construídas com base em estereótipos transmitidos de geração em
geração sob a forma de imagens mentais sem sustentabilidade empírica, mas que têm tido como efeito uma
vivência nas margens internas mais externas da sociedade portuguesa.
O conhecimento da História importa para que os factos sociais negativos não se repitam e deve ser esta a lição a
retirar da História, não fazendo do presente um lugar e um tempo vazios de passado. Tendo em mente a
historicidade dos processos, é fundamental construir um presente de igualdades com fraternidades,
perspetivando cada ser humano na sua verdadeira dimensão humana. É esta igualdade com fraternidade que
falta construir na relação uns com os outros nas mais diversas esferas do social e, nomeadamente, na esfera do
trabalho, para que o conhecimento de cada “outro” se consubstancie efetivamente e dê lugar ao exercício dos
direitos de cidadania em todas as suas dimensões (civis, sociais, políticos, culturais, ambientais...). Esta reflexão é
particularmente verdadeira no que diz respeito às cidadãs e aos cidadãos portugueses/as ciganos/as: importa que
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o mercado de trabalho seja poroso, aberto a todos os cidadãos e cidadãs, potenciando os diferentes tipos de
inteligência, capacidades e competências no sentido do enriquecimento mútuo e da riqueza que a pluralidade
traz, não só às relações humanas, tornando-as mais humanas, mas também ao desenvolvimento económico,
bem-estar e coesão sociais.
Face à situação de subalternidade estrutural que os cidadãos e cidadãs ciganos têm vivido na sociedade
portuguesa (e em todas as sociedades onde constroem os seus quotidianos de vida), o mercado de trabalho, fora
das ocupações tradicionais ciganas, tem permanecido hermeticamente fechado, tendo timidamente começado a
abrir-se nos últimos anos, quer a nível do setor privado quer a nível do setor público. Mas havendo tanto para
construir em termos de caminhos, pensar a discriminação positiva, nomeadamente no que ao sistema de quotas
diz respeito, faz parte dos princípios basilares de justiça social para que esta justiça social se concretize. É
necessário vontade política e exemplaridade das empresas do Estado para que esta utopia, enquanto lugar em
construção, se transforme gradualmente em realidade, naturalizando-se no quotidiano da sociedade portuguesa.
Quando essa naturalização tiver lugar, a discriminação positiva deixará de fazer sentido porque todos os seres
humanos serão efetivamente considerados iguais, neste caso numa dimensão fundamental da sua vida: o acesso
ao (e sucesso no) mercado de trabalho, potenciadora de outras realizações pessoais e familiares.
Como refere uma das vozes ciganas que faz parte desta Newsletter, “Deixem-nos mostrar aquilo que somos
capazes, permitam-nos ter também acesso às oportunidades de trabalho no mercado de trabalho. Tentem saber
o que nós gostamos de fazer e o que somos capazes de fazer.” Ou ainda outra voz cigana também aqui presente,
“a integração da comunidade cigana no mercado de trabalho é muito importante, tanto a nível pessoal para nós
adquirimos outras competências, mas também para podermos desconstruir muitos dos estereótipos que estão
associados à comunidade cigana como de quem não quer trabalhar, quem não tem capacidade para tal ou quem
não sabe cumprir regras.”
Sem abertura recíproca, as impossibilidades sociais nunca deixarão de o ser e os fatalismos serão sempre muitos.
Max Weber, numa das suas reflexões sociológicas, ao falar sobre “possibilidade objectiva”, diz-nos que entende
pela mesma a possibilidade de um determinado acontecimento histórico poder ter sido diferente se modificado
um determinado facto que lhe deu origem. Esta reflexão tem subjacente o carácter contingencial dos
acontecimentos, o que significa que a ação dos seres humanos, entendidos estes como atores sociais cruciais na
mudança das realidades sociais, conta efetivamente para transformar as impossibilidades em possibilidades
objetivas de vida.
Falta este trabalho sobre nós próprios, sobre as realidades sociais e sobre as mentalidades (enquanto uma das
instituições mais poderosas na manutenção de ordens sociais opressivas e castradoras), para que a realidade se
transforme no sentido da construção de liberdades, igualdades e fraternidades, para lembrar os ideais da
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Revolução francesa e que são, certamente, os ideais de todos aqueles e de todas aquelas que querem contribuir
para a construção de um mundo onde se respire humanidade. Para que a esperança na humanidade permaneça
viva. Em continuidade. Para que não haja lugar a “pós-humanidades” desumanizadas.
Será ainda necessário dizer que é na humanidade que reside o potencial e o motor da mudança das realidades
que oprimem, subalternizam, hierarquizam, robotizam e anestesiam os seres humanos? E que é URGENTE LUTAR
pela concretização dos DIREITOS HUMANOS e pelo acesso aos mesmos por TODOS OS SERES HUMANOS?
Vamos lutar pelo Direito ao Trabalho?....

Maria José Casa-Nova
Coordenadora do Observatório das Comunidades Ciganas
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Não jogar a toalha ao chão! Trabalhar, trabalhar
e… trabalhar!
A palavra “trabalho” pode ter vários significados. Aqueles que lhe vou dar aqui, ainda não sei bem quais são. Será
ao correr dos dedos por entre as teclas (já não ao correr da pena por entre as folhas de papel porque os tempos
são outros e as tecnologias também) que aqueles significados emergirão e para mim darão sentido ao que
escrevo. Porque é de sentido(s) que vou falar; do meu sentir face a mim próprio e face a todos os outros e todas
as outras que, de diversas formas e conteúdos, dão sentido aos caminhos construídos e por construir nos
quotidianos que marcamos e nos marcam porque procuramos fazer (um)a diferença. Por isso mesmo, este texto
tem o significado que cada um/a que o ler lhe quiser dar. Mas tem para mim o significado de partilhar um
pensamento.
O desistir não pode dominar a trajetória da vida das pessoas… O que significa que não desistir significa persistir
numa ideia e num ideal a construir. Significa ser consciente das dificuldades, dos obstáculos e de barreiras que
parecem intransponíveis.
Nas vidas familiares e sociais há relações com pessoas otimistas, com pessoas realistas e com as que são
negativistas. Seria de alguma prepotência se apenas lidássemos com as otimistas e realistas; há que ter a
capacidade de salvaguardar as amizades independentemente da postura das mesmas perante a vida e os desafios
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que esta coloca. Não há super-heróis para não ter a humildade de se admitir que já se vacilou, que a toalha
esteve quase no chão, que às vezes apetece “desaparecer” e largar tudo, sobretudo em determinados percursos
profissionais em que se lida com pessoas, mas respira-se fundo, deixa-se o ar sair devagarinho e pensa-se em
todos e todas que acreditam e que estão comprometidas com um sonho; com o ideal a construir! Seu ou de
outros/as e que querem ajudar a concretizar.
Recentemente saiu num artigo de jornal que, segundo a opinião de alguns especialistas, a inclusão das
comunidades ciganas é algo muito difícil, e um dos dados mencionados para justificar é que 50% das
comunidades ciganas não têm o 3º ciclo…
Uma afirmação que tira forças a mulheres e homens ciganos e não ciganos que há muitos anos iniciaram uma luta
em prol dos direitos e consequentemente dos deveres dos portugueses ciganos em Portugal. Sim, são décadas de
luta, também de deceção, até muitas lágrimas num processo desafiante. Para tal, não se pode escamotear o
racismo instalado na sociedade, a incredulidade de algumas comunidades ciganas relativamente a respostas
válidas que surgem das entidades no sentido de uma maior aproximação, de forma a criar igualdade de
oportunidades reparadoras de processos de exclusão seculares. Uma das áreas mais complicada é o acesso a
habitação. Há ainda muitas famílias ciganas sem o devido acesso, há em alguns locais deste país uma omissão
crónica e propositada a este problema social….
Há enormes problemas estruturais que têm ditado uma longa “sina cigana” com muitas “linhas da mão a
preverem situações pouco condigna prometedoras” a atrasarem as aproximações da população cigana às
restantes populações e instituições da sociedade portuguesa, traduzindo-se no aumento da pobreza daquela
população. A autoestima destas comunidades é notória, o desencorajamento no acesso aos serviços é real,
provocando em algumas áreas, como é o caso da saúde, efeitos muito preocupantes, num país de 1º mundo
como Portugal, as pessoas ciganas vivem menos 15 anos do que a média da sociedade maioritária…
Há um longo caminho a percorrer, os desafios de uma sociedade competitiva são cada vez maiores e a instrução
escolar é um dos pilares fundamentais para se alcançarem algumas “quotas de prosperidade”.
Os académicos e a academia são sem dúvida fundamentais na elaboração e produção de dados, informação e
evidências para que se possa justificar ou impactar políticas que combatam as assimetrias e assim melhorar as
vidas das pessoas no sentido de uma sociedade mais igualitária. Sabe-se que alguns dos estudiosos/experts usam
a observação no seu trabalho de campo; têm eles também que ter a capacidade de olhar para trás (passado) e ver
os passos que foram percorridos na temática, certamente que não foram dados os que se gostariam, mas já foi
feito um caminho…
Dizer que a inclusão é impossível, é o mesmo que dizer que não vale a pena fazer nada, e basta mergulhar na
resignação. Todos os que trabalham como técnicos ou académicos têm que ter a capacidade de se reinventarem
no dia-a-dia, nas experiências ou estudos, há que haver a esperança de provar que é possível; para que o
aparentemente impossível aconteça. O derrotismo e a fatalidade não podem ser um estilo de produção de
informação.
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Nos últimos anos tem-se assistido à implementação de políticas, de projetos e programas que mostram que é
possível lutar e fazer acontecer: Há uma Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas. Apesar
dos seus defeitos e virtudes, existe! Os Projetos do Programa Escolhas do Alto-comissário para as Migrações que
têm contribuído para a descoberta de homens e mulheres ciganos que hoje são excelentes profissionais, bem
como grandes ativistas na causa; O Programa OPRE, hoje uma política pública, que nasce da sociedade civil cigana
e que apoia 33 jovens ciganos no ensino superior; O Programa ROMED, outra política pública, que através da
mediação organiza grupos ativos ciganos num processo participativo e de diálogo com as entidades locais; Os
Programas de apoio ao associativismo cigano e outros mais… Mas também Organizações não Governamentais,
alguns políticos locais e algumas empresas estão num processo de construção de um caminho conjunto, de
integração construída lado a lado para que as desigualdades diminuam. E, neste processo, a integração no
mercado de trabalho alargado torna-se fundamental para que os estereótipos e o racismo desapareçam e as
oportunidades de emprego sejam para todos e todas. Porque somos todos seres humanos e o direito ao trabalho
deve ser um direito de todos, para todos e construído com todos e todas.
Há sinais de abertura e vontade, e basta relembrar, em 2017, pela primeira vez, o Dr. Eduardo Cabrita, na altura
Ministro da Presidência, recebeu associações e ativistas ciganos/as. No mesmo ano, pela primeira vez, Marcelo
Rebelo de Sousa, o Sr. Presidente da República Portuguesa, recebeu 25 estudantes ciganos do ensino superior no
Palácio de Belém. Em 2018, na cidade da Maia, o Sr. Presidente da República participou nas comemorações do
Dia Internacional do Povo Cigano e publicamente afirmou que também é presidente de todos os portugueses
ciganos! Pela primeira vez temos um português cigano a fazer parte do XXI Governo Constitucional de Portugal, o
Dr. Carlos Miguel, Secretário de Estado para as Autarquias. Pela primeira vez, uma associação cigana é distinguida
pela Assembleia da República com a medalha de ouro do 50º aniversário dos Direitos Humanos pelo seu trabalho
na promoção de projetos que visam a escolarização dos jovens ciganos/nas.
Há muito, muito por fazer, um percurso ao qual é necessário ativistas, dirigentes associativos, experts/académicos
realistas e otimistas, decisores políticos sensíveis e comunidades ciganas comprometidas com o acreditar! Somos
todos poucos para fazer a mudança positiva acontecer! Mas só remando todos para o mesmo lado será possível
chegar ao final de uma jornada e começar todas as outras necessárias. Sem jamais jogarmos a toalha ao chão!...

Bruno Gonçalves,
Licenciado em Animação Socioeducativa e Vice-Presidente da
Letras Nómadas- Associação de Investigação e Dinamização das
Comunidades Ciganas

8

Vozes ciganas no mercado de trabalho
(PARTE I)
Ver vídeo (Parte I)
Este vídeo tem como objetivo conhecer a perspetiva de pessoas ciganas que trabalham quotidianamente em
empresas, organizações não governamentais ou outro tipo de organizações.

Participantes: Eva Romão; Francisco Azul.

Realização: Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig), Alto Comissariado para as Migrações, I.P.

Imagem e montagem: Inês Abreu.

Data e local: setembro e outubro de 2019, Portalegre e Lisboa
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ENTREVISTAS
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Eva Romão
Entrevista realizada em setembro de 2019,
Portalegre
Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): O que acha da integração da população cigana no mercado de
trabalho que não seja o trabalho tradicional (por exemplo a venda em feiras)?
Eva Romão (ER): Acho que no contexto económico atual e uma vez que as feiras deixaram de ser lucrativas ou tão
lucrativas como eram anteriormente é importante procurar outras alternativas como meio de subsistência, que
continuem a permitir ter uma vida confortável e também para demonstrar que os ciganos são tão competentes
noutro tipo de trabalhos como qualquer outra pessoa.
Ler a entrevista na íntegra.

Francisco Azul
Entrevista realizada em outubro de 2019, Lisboa
Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): O que acha da integração da população cigana no mercado de
trabalho que não seja o trabalho tradicional (por exemplo, a venda em feiras)?
Francisco Azul (FA): A integração da população cigana no mercado de trabalho formal vem, advém, de um factor
que é a forma tradicional de ganhar a vida da comunidade cigana estar a terminar devido a diversos fatores, entre
os quais a criação das grandes superfícies comerciais que vieram no fundo acabar com as feiras, porque o preço
das peças que se vendem nas feiras é muito equivalente ao preço que vendem nos supermercados. E claro, as
pessoas, digo eu, pelo lado do conforto de estarem num centro comercial, com mais variedade de produtos,
aproveitam para em vez de irem às feiras, ao mercado informal, irem ao mercado formal. Além de que as feiras e
a comunidade cigana, devido também à distância que há entre feiras, àquilo que se paga quase mensalmente
pelo arrendamento, digamos assim, dos espaços nas feiras, não compensa. E, portanto, a forma que nós
chamamos tradicional de ganhar a vida cigana termina por causa desses fatores. Outros fatores são também que
a população cigana percebe que é necessário e que é uma mais-valia, sobretudo os jovens e esta nova geração,
continuar a estudar. E o fato destes jovens continuarem a estudar… Percebem que querem ter uma profissão
para o resto da vida, uma profissão, um salário fixo. E as feiras muitas das vezes ou quase sempre não temos
sempre a certeza do que é que vamos vender, se vamos vender o nosso produto hoje muito, amanhã podemos
vender pouco e isso faz com que a comunidade cigana perceba que é necessário uma mudança e essa mudança
está a acontecer e cada vez mais vemos população cigana no mercado de trabalho formal. Se bem que no
mercado de trabalho informal, aquilo que nós chamamos as feiras, muitos destes ciganos trabalham muitas
horas. Para termos um exemplo, eu tenho na minha família pessoas que ainda fazem feiras e acordam às 5 ou 6
da manhã para fazer um mercado e só regressam a casa às 7, 8, 9 horas da noite, portanto, há aqui uma jornada
de muitas horas fora de casa, sem ver os filhos, a família. Portanto, quando nós pensamos sobre estas coisas
temos de ter uma visão destas situações. Eu acho que isso é importante ter em consideração, quando nós
metemos na ideia “o cigano vai para a feira e aquilo não é um mercado, aquilo não passam lá muitas horas, aquilo
não é muito trabalhoso”. E aquilo é muito complicado, sobretudo no inverno com chuva.
Ler a entrevista na íntegra.
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Vozes Ciganas no mercado de trabalho
(PARTE II)
Ver vídeo (Parte II)

Este vídeo tem como objetivo conhecer a perspetiva de pessoas ciganas que trabalham quotidianamente em
empresas, organizações não governamentais ou outro tipo de organizações.

Participantes: Toya Prudêncio e Fernando Carmo

Realização: Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig), Alto Comissariado para as Migrações, I.P.

Imagem e montagem: Inês Abreu

Data e local: outubro de 2019, Braga e Lisboa
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Toya Prudêncio
Entrevista realizada em outubro de 2019, Braga
Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): O que acha da integração da população cigana no mercado de
trabalho que não seja o trabalho tradicional (por exemplo, a venda em feiras)?
Toya Prudêncio (TP): A minha opinião sobre a integração da comunidade cigana no mercado de trabalho é que
essa integração é muito importante, tanto a nível pessoal, para nós adquirimos outras competências para que no
futuro não sejamos apanhados desprevenidos no caso de as feiras acabarem, porque as feiras já não são aquilo
que eram há uns anos atrás, mas também para podermos desconstruir muitos dos estereótipos que estão
associados à comunidade cigana como de quem não quer trabalhar, quem não tem capacidade para tal ou quem
não sabe cumprir regras. Por isso a integração da comunidade cigana no mercado de trabalho penso que seja um
fator muito importante na nossa integração.
Ler a entrevista na íntegra.
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Fernando Carmo
Entrevista realizada em outubro de 2019, Lisboa
Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): O que acha da integração da população cigana no mercado de
trabalho que não seja o trabalho tradicional (por exemplo, a venda em feiras)?
Fernando Carmo (FC): É uma pergunta que generaliza um pouco o povo, não é? Eu não posso generalizar porque
eu estou no mercado do trabalho como prestador de serviços por alguém que me cedeu uma posição viável para
eu poder ter algum tipo de conforto, no salário que podemos fazer. Mas acho que sim, o mercado de trabalho
alargou um pouquinho mais os braços, abriu mais as portas e deu mais novas oportunidades. Mas ainda assim
com muitas reticências quando existe a possibilidade de saber que somos um povo português cigano. Existe
sempre, sempre vai existir, mas cada vez menos.
Ler a entrevista na íntegra.

I) Associativismo
Letras Nómadas
Roma Tv Cigana: Documentário “Dikh He Na Bister”, Olha mas não te esqueças.
75 anos depois, uma delegação de ciganos portugueses voltam aos campos de concentração de Auschwitz e
Birkeneau, na Polónia, onde no dia 2 de dezembro de 1944 cerca de 3 mil roma/ciganos foram exterminados pelo
regime nazi/ Samaduripen. Aqui estão os seus relatos da experiência. Visita no âmbito do evento Dikh He Na
Bister da organização TERNIPE. Apoio do Conselho da Europa.
Para mais informações: associacaoletrasnomadascigana@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCGK2rPAk60uKAB4R0fqLwvw
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União Romani Portuguesa
A associação continua a promover as seguintes atividades:
Dinamização de duas equipas de futebol;
Concurso de pesca;
Concurso de sueca (jogo de cartas).
Porto
Para mais informações: uniaoromaniportuguesaporto@gmail.com

Costume Colossal
O evento “Portugueses Ciganos” promove a música, dança, gastronomia, história e cultura cigana. É um evento de
entrada livre que visa combater alguns tabus negativos existentes na sociedade maioritária sobre a comunidade
Cigana.
11 de outubro de 2019, das 14h às 20h.
Praça São João Batista, Almada
Para mais informações: susanasilveira1984@gmail.com | www.facebook.com/Costume-Colossal
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ASRCCC - Associação Cigana de Coimbra
A associação continua a promover as seguintes atividades:
Formação de Adultos;
Apoio Jurídico, com a colaboração do escritório do Dr. Vasco Gameiro;
Apoio e Acompanhamento de Utentes a Instituições;
Colaboração com Instituto de Reinserção Social, Tribunal de Menores, Agrupamento de Escolas Rainha Santa
Isabel e outros;
Apoio à Formação e Facilitação.
Planalto do Ingote, Coimbra
Para mais informações: asrcccigana@hotmail.com

17

II) Projetos
Terras Dentro, Associação para o Desenvolvimento
Atelier no Terreno - Projeto Cresce e Aparece e7g
Joga e Ciga – Projeto Cresce e Aparece e7g
O Atelier no Terreno visa promover atividades no âmbito das artes e ofícios, nomeadamente costura, artes
plásticas, economia doméstica, entre outras com as mulheres de etnia cigana como forma de integração das
mesma na comunidade.
O Joga e Ciga é uma atividade lúdico-pedagógica que visa promover um melhor conhecimento sobre a etnia
cigana de forma a prevenir comportamentos de discriminação. Pretendendo-se com esta atividade dar a
conhecer esta etnia com o intuito de combater o preconceito e sensibilizar a comunidade para a inclusão da etnia
cigana na mesma. Pretende-se também promover o conhecimento da cultura cigana dentro do público mais
jovem desta mesma etnia.
De 1 de março 2019 a dezembro 2020
Alvito e Vidigueira
Para mais informações: vanessa.chinelo@terrasdentro.pt

CooLabora
Disseminação do produto resultante do projecto Reflexo - Imagens Positivas
Tendo sido finalizado em julho, aquando do final do projecto, optámos por dar início à sua disseminação nesta
altura do ano pois como é destinado, especialmente, às escolas, pensamos ser estratégico fazê-lo no início do ano
lectivo. A ideia é enviá-lo para várias entidades e redes, nomeadamente a ANIMAR, a PpDM, a EAPN, etc.
Enviámos também para a DGE que o reviu e, claro, para o ACM. Em outubro pretende-se fazer uma conferência
de imprensa.
De setembro a outubro
Todo o país.
Para mais informações: coolabora@gmail.com
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Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento
Semear para Integrar +
Percurso Formativo. Com o arranque do projeto Semear para Integrar + da Amato Lusitano – Associação de
Desenvolvimento, demos inicio às ações de orientação profissional/coaching, em sessões individuais e restritas
junto da população cigana do município de Castelo Branco. O objetivo destas sessões passam por realizar o
encaminhamento para um percurso formativo em Agricultura, um PEC (Programa de Empreendedorismo Cigano)
ou para uma oferta de trabalho. Prevemos ainda durante o mês de outubro iniciar o percurso formativo
(Agricultura) de 450 horas de formação estruturadas em: 75 horas de formação de competências básicas; 75
horas de formação de competências técnicas; e 300 horas de formação em contexto de trabalho. Esta oferta,
promovida pelo projeto, prevê um percurso formativo cujo principal objetivo prevê o empoderamento ao nível de
competências básicas, técnicas e práticas em contexto de trabalho, assumindo uma ligação e uma necessária
abertura a um mercado de trabalho cada vez mais inclusivo. Estas ações são financiadas pela tipologia 3.08
inserção socioprofissional da comunidade cigana do POISE e com o ACM – Alto Comissariado para as Migrações
como Organismo Intermédio.
Durante o mês de outubro.
Castelo Branco, Amato Lusitano -Associação de Desenvolvimento
Para mais informações: coordenacao@amatolusitano-ad.pt
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III) Divulgação de Eventos e Relatórios
Internacionais
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Roma women in nine European Union (EU) Member States: Despite efforts by the European Union (EU) and its
Member States to reduce gender inequalities among citizens of Roma origin, important gender differences persist.
Drawing on FRA’s own EU-MIDIS II survey research in nine EU Member States this report highlights the position of
Roma women in education, employment and health, as well as the extent to which they experience hatemotivated discrimination, harassment and physical violence.
Data de publicação: 2019
Para mais informações: https://fra.europa.eu/en/publication/2019/eumidis-ii-romawomen?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=17218ad275EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_18_03_45&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-17218ad275110553781
ERGO Network
Towards a more holistic approach to Roma inclusion in the EU: stronger policy mainstreaming and focus: The
policy paper by European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network provides specific recommendations on
possible ways of mainstreaming Roma inclusion in the next EU Multi-Annual Financial Framework (MFF) and post2020 EU Roma Framework.
Data de publicação: 2019
Para mais informações: http://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2019/06/Towards-a-more-holisticapproach-to-Roma-inclusion-in-the-EU_-stronger-policy-mainstreaming-and-focus1.pdf?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=b903785ee7EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_14_03_13&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-b903785ee7110553781
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Prague Forum for Romani Histories at the Institute of Contemporary History (Czech Academy of Sciences)
International Conference: Trajectories of Romani Migrations and Mobilities in Europe and Beyond (1945 –
present): The conference will bring together scholars from across a variety of disciplines to present empirically
grounded accounts of the multiple dimensions of Romani mobilities since 1945 in order to analyse connections
between various forms of past mobilities and migrations and the most recent movements of various Romani
groupings.
Praga, de 16 a 18 de setembro 2019
Para mais informações: http://www.romanihistories.usd.cas.cz/conferences/internatinal-conference-trajectoriesof-romani-migrations-and-mobilities-in-europe-and-beyond-1945-present-prague-sept-16-182019/?fbclid=IwAR04pp4wsCPKHWVDxbFN6V3srPrGA8Z-c2U5FoOoaDTvvvVHb665W05rIHo
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The World Bank
Breaking the Cycle of Roma Exclusion in the Western Balkans
The Roma are the largest ethnic minority in Europe, as well as one of the most deprived and socially excluded
groups. They typically have only limited access to basic services and economic opportunities. Although there are
no reliable data on the Roma population in the Western Balkans, estimates suggest that the share of national
populations represented by Roma ranges between 1.7 percent in Bosnia and Herzegovina and 9.6 percent in North
Macedonia. Roma have only limited access to education, economic opportunities, health care, housing and
essential services, and documentation, even relative to their non-Roma neighbors who live in close physical
proximity.
Data de publicação: 2019
Para mais informações: https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/breaking-cycle-of-romaexclusion-in-western-balkans

European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs
This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional
Affairs at the request of the LIBE Committee, aims to promote a better understanding of the Roma minority and
communities’ situation in the EU. The study explores concrete proposals to upscale the post-2020 Roma
framework strategy via a Rule of Law, Democracy and Fundamental Rights (DRF) Periodic Review/Mechanism and
a Truth and Reconciliation Process at the EU level. It proposes ways to strengthen the role of the European
Parliament in ensuring democratic accountability and the right to truth and effective justice for past and current
human rights violations.
Data de publicação: 2019
Para mais informações:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2019)608859

Romani Early Years Network
The role and place of ECEC in integrated working, benefitting vulnerablegroups such as roma: The NESET report
examines the added value provided by, and the prerequisites for, integrated working – as well as the crucial role,
played by early childhood education and care (ECEC) services – in order to better serve all children and families,
but especially the most vulnerable.Extra attention is devoted to Roma children and their families as one of the
most vulnerable groups in Europe, often trapped in a vicious circle of poverty, exclusion, and discrimination.The
report is written for policy makers and professionals working in the field of early childhood education and care.
Data: 2019
Para mais informações: https://www.reyn.eu/resources/the-role-and-place-of-ecec-in-integrated-workingbenefitting-vulnerable-groups-such-as-roma/
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Advisory Council for the Education of Romany and other Travellers (ACERT)
Traveller Movement launch Good Practice Guide for improving outcomes for Gypsy, Roma and Traveller Children
in education: The Good Practice guide for improving outcomes for Gypsy, Roma and Traveller children in education
outlines three years of research, case studies, and good practice, as compiled by the Traveller Movement
education and advocacy team. As well as providing an overview of the presenting issues, the report profiles good
practice in schools and outlines what good schools are doing to encourage Gypsy, Roma and Traveller (GRT) pupils
to remain and to thrive in education.
Data de publicação: 2019
Para mais informações: https://acert.org.uk/blog/2019/05/02/traveller-movement-launch-good-practice-guidefor-improving-outcomes-for-gypsy-roma-and-traveller-children-in-education/

World Health Organisation
Healthy, prosperous lives for all: the European Health Equity Status Report: The adoption of the 2030 Agenda for
Sustainable Development and the Sustainable Development Goals have provided a framework within which to
strengthen actions to improve health and well-being for all and ensure no one is left behind. Despite overall
improvements in health and well-being in the WHO European Region, inequities within countries persist.This
report identifies five essential conditions needed to create and sustain a healthy life for all: good quality and
accessible health services; income security and social protection; decent living conditions; social and human
capital and decent work and employment conditions. Policy actions are needed to address all five conditions. The
Health Equity Status Report also considers the drivers of health equity, namely the factors fundamental to creating
more equitable societies: policy coherence, accountability, social participation and empowerment. The report
provides evidence of the indicators driving health inequities in each of the 53 Member States of the Region as well
as the solutions to reducing these inequities.
Data de publicação: 2019

Para mais informações: http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/health-equity-status-report2019?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=b903785ee7EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_14_03_13&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-b903785ee7110553781

UniMOOC
Participation tools for Health: Learn to design plans and programs of public policies from a participatory logic,
allowing to incorporate in an effective way the voice and demands of those who are recipients of the actions to
undertake.Social groups in a minority situation have usually been excluded in the decision-making processes of
programs and policies that affect them. The course provides conceptual and methodological tools to include
participatory logics in the design and implementation of health actions, programs and policies aimed at the Roma
population, allowing to effectively incorporate the voice and demands of the population protagonist of these
actions, at the local, regional or state level.The course provides examples and case studies mainly based on
experiences of promoting social participation of the Roma population in Europe. It is understood that social
participation processes must explicitly include Roma, but not exclusively. This document is intended for use by
policy-makers, project coordinators, professionals and non-governmental organizations (NGOs) involved in
promoting social participation of the general population, including Roma and other social groups.The units and
modules of the course are based on the publication "Toolkit on Social Participation", published by the European
Office of the World Health Organization and prepared by a team of the WHO Collaborating Center (CC) on Social
Inclusion and Health, of the Inter-University Institute Social Development and Peace, University of Alicante (Spain).
Curso gratuito em linha.
Para mais informações:
https://www.unimooc.com/cursos/participationtools?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign
=b903785ee7-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_14_03_13&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736b903785ee7-110553781

Open Society Foundations
Post-2020 EU Roma Strategy: The Way Forward: The 2011 EU Framework for National Roma Integration
Strategies (the EU Roma Framework) set ambitious goals to close the gap between Roma and non-Roma in
education, employment, housing, and health, as well as to protect Roma against discrimination. While there have
been many achievements since 2011, the EU Roma Framework has failed to reach its goals in all policy areas,
including combating discrimination. Its objectives were unrealistic and did not consider crucial missing
elements.This report recommends the creation of a fully-fledged strategy on Roma and the EU, not just a
framework, and how to make future goals more concrete and achievable.
Data de publicação: 2019
Para mais informações: https://www.opensocietyfoundations.org/publications/post-2020-eu-roma-strategy-theway-forward?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=b903785ee7EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_14_03_13&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-b903785ee7110553781#publications_download

International Network Against Cyber Hate (INACH)
Antigypsyism and Online Hate Speech: During 2006, the International Network Against Cyber Hate, INACH,worked
together with the Contact Point for Roma and Sinti during the Human Dimension Implementation Meeting of the
Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE, in Warsaw, in order to give, through the internet,
voice to Roma and Sinti in the OSCE area, also to channel their advocacy and public diplomacy towards the OSCE
participating states and to put the problem of (online) Antigypsyism on the agenda. Sadly, 13 years later the
situation has not improved. Dehumanization of Roma and Sinti, online hate, slander, insults and incitement to
violence and murder are a daily occurrence. Since Antigypsyism is by now considered to be socially accepted, it is
very difficult to combat it online. During our conference, INACH and the conference co-host Romea.cz aim to map
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the level of online Antigypsyism and the relationship to real-life hate. Furthermore, we will look at policy impacts
at international bodies and possibilities to effectively curb online Antigypsyism.
Praga, 30 de outubro 2019
Para mais informações: http://www.inach.net/wp-content/uploads/INACH-Conference-program-2019-3.pdf
Roma Integration 2020
Workshop on future policies for Roma: When societies face persistent or acute problems, policies and strategies
are discussed. Policies are a collective activity focused on problem solving and strategy is a plan towards achieving
a goal, which is, solution of problem. The Roma, the largest ethnic minority in Europe (over 11 million), face long
standing social exclusion, so the problems of this population are not a challenge for the Western Balkans only. It
requires common European policy and strategy for Roma Integration, to generate outcomes which will reach every
individual no matter where they are.
Bruxelas, 1 de outubro 2019
Para mais informações: https://www.rcc.int/romaintegration2020/news/329/common-european-roma-strategymeans-integrated-approach-to-roma-integration-in-westernbalkans?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=b903785ee7EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_14_03_13&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-b903785ee7110553781
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Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften
Workshop: The Romani Genocide and its Aftermath: The Uses of the Past. This workshop explores the ways in
which historical narratives have been employed to communicate and commemorate the history and legacies of
the Romani genocide to a variety of audiences. We particularly invite contributions that look beyond academic
histories to include community or family history, oral history, public history, presentations of the history in
educational settings, digital and spatial histories, and the arts and visual media. By exploring how knowledge
about the persecution and genocide of Roma is produced and circulated, we also wish to ask how understandings
of this history shape contemporary debates about the political and legal status of European Roma. Thus this
workshop seeks to contribute to discussions among historians, educators, and activists about the uses of history in
campaigns to raise awareness of anti-Gypsyism in Europe today.
Londres, 6 e 7 de novembro de 2019
Para mais informações: https://www.hsozkult.de/event/id/termine40896?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=b903785ee7EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_14_03_13&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-b903785ee7110553781
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