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O (des)caminho dos Direitos Humanos
À semelhança de grande parte dos países do Mundo, com gradações mais ou menos acentuadas, Portugal atravessa
uma situação social, económica, escolar e sanitária de gravidade profunda. Com os sucessivos confinamentos e o
distanciamento social que se impõe face ao aumento exponencial de casos de covid, as relações de sociabilidade
fragilizaram-se e com elas o estado psicológico dos seres humanos. A História tem mostrado, até à saciedade, que
em situações desta natureza o ser humano tende a exacerbar ódios, medos e ataques às populações e grupos em
situação de maior vulnerabilidade social. São disso exemplo os imigrantes económicos, os refugiados e a população
cigana em vários países do Mundo. São também situações em que grupos e partidos de extrema direita procuram
ganhar visibilidade galvanizando medos ancestrais, transformando em “bodes expiatórios” os grupos e pessoas
socialmente mais fragilizados, com dificuldade em ter voz e participar activamente na esfera pública. Referimo-nos
à população sem poder: sem poder económico, sem poder académico, sem poder cultural, sem poder social e
simbólico dado viver em situação de subalternidade, frequentemente estrutural.
Em 8 de maio de 2020, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, escrevia uma mensagem onde se
pode ler que "a pandemia continua a desencadear um tsunami de ódio e xenofobia, bodes expiatórios e fomento
do medo", enfatizando a importância de "agirmos agora para fortalecer a imunidade de nossas sociedades contra
o vírus do ódio.” 1

1

https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20076.doc.htm
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Esta reflexão evidencia a importância da protecção internacional e nacional dos Direitos Humanos, que em
situações como a actualmente vivenciada, tendem também a ficar, por efeito discursivo, de acções e omissões,
num estado de confinamento quando deveriam, mais do que nunca, ser debatidos, defendidos e trazidos para a
esfera pública, para o debate político e social. É em situações desta natureza que a protecção nacional e
internacional se torna ainda mais premente, lutando pela igualdade de acesso aos sistemas de segurança social e
de saúde, ao mercado de trabalho, à habitação condigna, à escolarização bem sucedida. É fundamental defender
os Direitos Humanos para que as pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade social possam ter Direito
aos Direitos, protegendo-os dos fascismos sociais e dos grupos e partidos radicais de extrema direita. É indigno e
imoral o descaminho dos Direitos Humanos e a sua suspensão em épocas de pandemia, com comportamentos
reiterados de omissão, de indiferença e práticas de incentivo ao ódio e à segregação, permitindo a permanência de
numerosas famílias ciganas sem acesso a água potável, electricidade, habitação condigna e recursos materiais de
sobrevivência. Com os confinamentos impostos, muitas famílias ciganas do Norte ao Sul do país ficaram sem meios
de subsistência dado estarem impossibilitadas de vender em feiras e mercados ou de exercer a venda ambulante.
Não são uma população sem Estado, mas são perspectivados como estrangeiros sem um Estado que os proteja. E
esta concepção tem de ser alterada. Independentemente da nacionalidade, cor, religião, cultura, género ou região,
todos os seres humanos têm o direito a ser protegidos e cuidados pelos Estados onde se encontram. E esta
assumpção significa que, em épocas como a vivida actualmente, os Estados têm de estar particularmente atentos
à violação e suspensão dos Direitos Humanos, pugnando pela sua efectiva concretização quotidiana.
Como refere Cátia Montes, na sua entrevista para esta Newsletter, “espero que todos nós possamos ter aprendido
com este período que atravessou todo o mundo e o nosso país, e que daqui para a frente possa haver uma
consideração por todos, por ciganos, não ciganos, a nível dos Direitos Humanos, muito mais a sério.”
Sim, porque o assunto é muito sério: trata-se da vida vivida com dignidade, trata-se da vida vivida em igualdade, o
que significa viver com acesso a Direitos Humanos fundamentais.
As vozes ciganas desta Newsletter, convocadas para o espaço público e político, fazem parte das vozes activas na
defesa dos Direitos Humanos, trazendo-os para o centro do debate e para a construção do caminho certo que
aqueles Direitos devem tomar pelas mãos de todos nós. Em conjunto e em fraternidade.

Maria José Casa-Nova
Coordenadora do Observatório das Comunidades Ciganas
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“O efeito multiplicador da COVID-19 para as desigualdades
sociais e a discriminação contra minorias”
Talvez já ninguém se recorde disto, mas, quando o novo coronavírus começou a aparecer fora da China, em janeiro
de 2020, a COVID-19 foi vista como uma “doença de ricos”, por parecer afetar sobretudo pessoas que regressavam
de viagens de negócios ou de curtas estadas no estrangeiro para estudos ou turismo. Não tardou muito até que o
vírus se espalhasse dos ricos para os pobres, mas a aparente singularidade de termos um vírus que não respeitava
barreiras sociais e que não poupava ninguém gerou a ilusão de que o novo coronavírus seria o “grande nivelador”
(the great equalizer).
Esta expectativa de igual tratamento para todos foi rapidamente refutada, à medida que se tornou evidente que o
vírus e muitas das medidas adotadas para o combater estavam a atingir de forma desproporcionada as pessoas
mais pobres e mais vulneráveis – minorias étnicas, mulheres, imigrantes e requerentes de asilo2 –, contribuindo
para exacerbar (não aplacar) as desigualdades socioeconómicas preexistentes. O mesmo se passou com a
expectativa de que a experiência global partilhada – o estarmos todos no “mesmo barco” na luta contra a pandemia
– fosse inspirar solidariedade e aproximar pessoas de diferentes estratos sociais, origens étnicas, credos e
nacionalidades. Na Europa, aquilo a que assistimos foi, pelo contrário, ao encerramento de fronteiras por parte dos
2

Como apontado por várias agências internacionais de direitos humanos. Considerem-se, por exemplo, as pronúncias do
Comité para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, de 22 de abril de 2020 (Guidance Note on CEDAW and COVID19), do Comité e do Relator Especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos dos Migrantes, de 26 de maio de 2020 (Note
on the Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Human Rights of Migrants) e do Comité para a Eliminação da Discriminação
Racial, de 7 de agosto de 2020 (Statement on the coronavirus (COVID-19) pandemic and its implications under the International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination); todas disponíveis em
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx [12.12.2020].
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Estados e a uma sucessão de incidentes racistas e xenófobos, dirigidos primeiro contra chineses e pessoas de
aparência asiática e depois alargados aos ciganos, aos muçulmanos, aos imigrantes de origem africana, aos
requerentes de asilo e aos estrangeiros de um modo geral3.
Ainda que as circunstâncias variem de Estado para Estado e entre grupos, há problemas recorrentes e transversais
que expõem migrantes e membros de minorias étnicas a maiores riscos de contágio e de perdas de rendimento em
razão da pandemia. Estes problemas estão sobejamente diagnosticados e incluem, entre outros, a precariedade
das condições habitacionais (sobrelotação, acesso inadequado a água e saneamento); o trabalho em serviços
essenciais e/ou em setores informais e mal pagos (limpezas, transportes, comércio ambulante); as barreiras
linguísticas à comunicação efetiva de informações sobre formas de prevenir o contágio, serviços de saúde
disponíveis e programas de ajuda económica; e a falta de participação nos processos decisórios sobre as medidas
de combate à pandemia e de apoio à recuperação económica. A isto soma-se o estigma, que, para além de motivar
agressões físicas e verbais, não raro tem motivado a recusa arbitrária da prestação de serviços (incluindo serviços
de saúde) e o reforço da vigilância policial sobre minorias a pretexto de fazer cumprir regras de isolamento e
quarentena4.
5
Não têm faltado iniciativas, tanto de origem estatal como não-governamental e internacional, dirigidas à mitigação
destes problemas. No ponto de situação que fez em junho de 2020, o Alto-Comissário das Nações Unidas para os
Direitos Humanos sinalizou como boas práticas, por exemplo, o facto de as autoridades gregas terem dado ajuda
financeira de emergência a 98 municípios para assegurar inter alia o fornecimento de água potável às comunidades
ciganas e o facto de as autoridades portuguesas terem decidido considerar regular (para efeitos de acesso a saúde,
emprego, etc.) a permanência em território nacional dos estrangeiros com processos pendentes no Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras ao tempo da declaração do estado de emergência5.
A especial vulnerabilidade das comunidades ciganas, associada às condições de habitação e à perda de rendimentos
resultante da suspensão de mercados e feiras, tem motivado medidas de apoio especiais em vários Estados
europeus, com campanhas de sensibilização e distribuição de alimentos, medicamentos e produtos de higiene.
Algumas destas campanhas beneficiaram da ajuda financeira do Conselho da Europa e da União Europeia, como foi
o caso do programa ROMACTED, que prestou apoio a cerca de 1900 famílias nos primeiros meses da pandemia6. O

3

Para um primeiro levantamento desses incidentes nos Estados Membros da União Europeia, veja-se o relatório publicado,
em abril de 2020, pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA), Bulletin # 1 Coronavirus Pandemic in the
EU: Fundamental Rights Implications, disponível em https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020coronavirus-pandemic-eu-bulletin-1_en.pdf [12.12.2020].
4
Veja-se, por exemplo, o diagnóstico feito pelo Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos: COVID-19 and
Minority
Rights:
Overview
and
Promision
Practives,
disponível
em
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf [12.12.2020].
5
Idem, ibidem.
6
Informação disponível em https://www.coe.int/en/web/belgrade/-/romacted-contribution-to-covid-19-action [12.12.2020].

papel da sociedade civil – de associações representativas de comunidades ciganas, desde logo – e dos órgãos de
poder local tem sido fundamental neste processo.
Em Portugal, as chamadas de atenção para a necessidade de adotar medidas especiais de apoio às famílias ciganas
– feitas, por exemplo, pela Associação dos Mediadores Ciganos de Portugal (AMEC) – e os apoios prestados pelo
governo e por organizações da sociedade civil andaram de par com o reforço das medidas de vigilância sobre estas
comunidades e com tentativas de aproveitamento político da imagem dos ciganos como pessoas com maiores
dificuldades do que os demais portugueses em respeitar as regras de higiene e de distanciamento social necessárias
ao combate à pandemia. Apesar de ter havido quem lamentasse a invisibilidade da população cigana na fase inicial
do confinamento7, não tardou a ser dada grande atenção mediática aos “surtos” e aos riscos de contágio nas
comunidades ciganas, com recurso aos habituais chavões da falta de higiene, dependência da ajuda estatal,
desobediência às autoridades e necessidade de vigilância policial. Como tantas vezes acontece, em Portugal e
noutros lugares do mundo, a adoção de medidas especiais de inclusão leva implicados os riscos de servir de pretexto
à defesa de medidas especiais de exclusão e de reforçar o estigma contra os “beneficiários” dessas medidas. São
riscos de monta, que não dispensam, no entanto, os poderes públicos (a nível central e local) de continuarem a
adotar medidas para acorrer às necessidades das suas populações mais vulneráveis, em linha com o que é
recomendado pelas principais agências internacionais de direitos humanos e com o que é exigido pelo princípio da
dignidade da pessoa humana, consagrado como princípio basilar do Estado português pelo artigo 1.º da
Constituição da República. Fundamental é que essas medidas sejam concebidas e postas em prática com o direto
envolvimento daqueles que são os seus destinatários.

Patrícia Jerónimo
Professora Associada UMinho
ppmj@direito.uminho.pt

7

Foi o caso de Filipa Costa e Filipe Reis, num texto intitulado “COVID-19 e população cigana em Portugal: Notas sobre
invisibilidade em tempos de confinamento”, divulgado por ocasião do dia internacional das pessoas ciganas, 8 de abril de 2020,
disponível em https://confinaria.hypotheses.org/301 [12.12.2020].
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Vozes Ciganas sobre os Direitos Humanos em Contexto de
Pandemia
O objetivo desta secção é ouvir as vozes de pessoas ciganas, procurando conhecer as suas perspetivas sobre os
Direitos Humanos e de que forma a pandemia de COVID-19 tem tido impacto na concretização e no acesso a esses
Direitos Humanos, nomeadamente nos quatro seguintes pilares: Educação, Habitação, Saúde, Trabalho. O destaque
das vozes selecionadas não tem a preocupação de representatividade e deverão ser evitadas as generalizações.

Relativamente à metodologia, atendendo à situação da COVID-19, optou-se pela realização de entrevistas, em
dezembro de 2020, através do envio do guião por e-mail e da resposta registada em vídeo pelos/as participantes.

Participantes: Cátia Montes, Joaquim Rosendo, José Fernandes e Joel Coutinho

Ver vídeo
7

ENTREVISTAS

Cátia Montes, estudante do 2.º ano do mestrado em Educação
8

Social
Entrevista realizada em dezembro de 2020
Cátia Montes (CM): Olá! Eu sou a Cátia Montes, sou mulher, cigana, portuguesa, sou educadora social e frequento
o 2.º ano do mestrado de educação social também.

Observatório das Comunidade Ciganas (ObCig): A pandemia de
COVID-19

tornou

mais

visível

e

aprofundou

fragilidades

socioeconómicas que já existiam e que agora se tornaram ainda mais

…todas as dificuldades e
fragilidades socioeconómicas que
já existiam aprofundaram-se e
muito.

evidentes. Qual é a sua opinião sobre isso?
CM: A minha opinião sobre a pandemia e a comunidade cigana, no nosso país, é que todas as dificuldades e
fragilidades socioeconómicas que já existiam aprofundaram-se e muito, no entanto, a visibilidade eu não sei se
realmente existiu pelo lado positivo, no sentido de os políticos e a sociedade em geral perceberem que é uma

comunidade que sofre de fragilidades que necessitam de ser colmatadas. Portanto, eu não sei se a visibilidade que
houve, se foi produtiva, a nível de conseguirmos soluções, em vez de críticas e apontar dos dedos.

ObCig: Na sua perspetiva, e tendo em atenção a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que impacto considera
que a pandemia teve no acesso aos Direitos, principalmente no que diz respeito ao direito à Educação, Habitação,
Saúde e ao Trabalho.
CM: O impacto da pandemia nos acessos aos Direitos Humanos básicos,
tais como a Educação, a Saúde, a Habitação ou o Trabalho, digamos que
a comunidade cigana, como todo o nosso país, sofreu bastante. Mas a
comunidade cigana teve algumas especificidades.
Na questão da educação, houve muitas crianças ciganas que não
tiveram acesso, porque simplesmente não têm internet em casa ou
porque moram num acampamento ou numa barraca onde não têm
saneamento, nem luz, nem eletricidade para pôr internet ou

Na questão da educação,
houve muitas crianças ciganas que
não tiveram acesso, […] porque
moram num acampamento ou
numa barraca onde não têm
saneamento, nem luz, nem
eletricidade para pôr internet ou
computadores. E então perderam
muitas aulas...

computadores. E então perderam muitas aulas e o retomar
também não foi tarefa simples.
A nível de saúde, a saúde aqui, neste contexto pandémico, vai ao
encontro das questões da habitação também. Muita da
comunidade cigana ainda vive em habitações muito precárias e não
se consegue proteger deste vírus maldito que nos está a provocar
tantos danos. Não é fácil ter acesso a água para poder lavar as
mãos, não é fácil ter acesso a materiais de desinfeção, não é fácil
ter acesso a informação também.

A nível de saúde […] muita da
comunidade cigana ainda vive em
habitações muito precárias e não
se consegue proteger deste vírus
[…]. Não é fácil ter acesso a água
para poder lavar as mãos, não é
fácil ter acesso a materiais de
desinfeção, não é fácil ter acesso a
informação também.
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E a nível de trabalho, com o encerramento das feiras, e algumas
medidas que foram tidas nos estados de emergência e
contingência, que se compreende... No entanto, muita da
economia da população cigana é feita através da venda, do
mercado, da roupa ou da fruta. Houve um grande abalo e, como
são profissionais que trabalham muito por conta própria, eu não
sei se tiveram, se conseguiram ter ajuda do Estado ou outros tipos
de ajuda, porque ficou um bocadinho complicado também tanto ir
vender como tratar de muitas das coisas que era necessário tratar.
Eram todas através da internet e muita da comunidade cigana, na
literacia digital, ainda não é muito fluente e houve muitas pessoas
que não conseguiram tratar dos papéis a tempo, para conseguir

…como são profissionais que
trabalham muito por conta
própria, eu não sei se tiveram, se
conseguiram ter ajuda do Estado
ou outros tipos de ajuda […] muita
da comunidade cigana, na literacia
digital, ainda não é muito fluente
e houve muitas pessoas que não
conseguiram tratar dos papéis a
tempo, para conseguir algum tipo
de ajuda...

algum tipo de ajuda, e outras que nem sequer sabiam como o fazer.
Portanto, houve aqui uma grande falha de as pessoas conseguirem se precaver para esta situação que nós estamos
todas a passar.
Ainda em relação à habitação, também aconteceu em pleno estado
de emergência, houve municípios que quiseram despejar pessoas
ciganas portuguesas das suas casas. Independentemente dos
assuntos ou do que tenha envolvido esse processo, eu acho que,
nesta altura, se devia ter em consideração que estamos a passar

…em pleno estado de
emergência, houve municípios que
quiseram despejar pessoas ciganas
portuguesas das suas casas.

por um período de pandemia e que as pessoas ao irem para a rua
ou não terem sítio para estar, nem para se proteger, onde havia crianças, idosos… Teria que se ter pensado melhor
e houve autarcas a proporem situações de despejo em plena pandemia ou estado de emergência até.

ObCig: No contexto atual, o que acha que pode e deve ser feito
para se proteger e consolidar o acesso da população cigana aos
Direitos Humanos?

Tem que haver mais políticas
públicas e tem que se pensar
numa inclusão muito mais a sério.
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CM: E, pronto, mediante todas estas coisas que têm acontecido, eu sinto que a comunidade está sempre um pouco
como a última e, quando se fala da comunidade cigana, tudo o que se faz é no sentido de tentar prevenir alguma
coisa que eu não sei bem o que é que é. Porque as pessoas continuam a viver nas barracas, continuam a não ter
pleno acesso a educação, saúde, trabalho e habitação. Portanto, eu nestas questões, eu fico sempre sem saber
muito bem o que dizer mais, para além daquilo o que toda a gente já sabe, que é… A comunidade cigana…. Tem
que haver mais políticas públicas e tem que se pensar numa inclusão muito mais a sério. E espero que todos nós
possamos ter aprendido com este período que atravessou todo o mundo e o nosso país, e que daqui para a frente
possa haver uma consideração por todos, por ciganos, não ciganos,
a nível dos Direitos Humanos, muito mais a sério. E quando eu digo
a sério é no sentido de perceber realmente as dificuldades e
fragilidades que as pessoas estão a passar. Para além da fome, para
além do frio, há situações como falta de informação ou pessoas a
serem despejadas em pleno estado de pandemia, e é necessário
nós olharmos a isso. Obrigada.

E espero […] que daqui para
a frente possa haver uma
consideração por todos, por
ciganos, não ciganos, a nível dos
Direitos Humanos, muito mais a
sério.

ObCig: Muito obrigada pela colaboração!
11

Joaquim Rosendo, Presidente da Raízes Tolerantes Associação Cigana de Jovens e Pais
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Entrevista realizada em dezembro de 2020
Joaquim Rosendo (JR): Quero saudar a todas as pessoas que possam chegar a ver este vídeo. Sou Joaquim Rosendo,
mais conhecido por Rámon, sou Pastor Evangélico e também mediador municipal e intercultural.

Observatório das Comunidade Ciganas (ObCig): A pandemia de COVID19 tornou mais visível e aprofundou fragilidades socioeconómicas que já
existiam e que agora se tornaram ainda mais evidentes. Qual é a sua

Porque ainda hoje é difícil
uma pessoa de etnia cigana
conseguir um emprego…

opinião sobre isso?
JR: E queria falar aqui um pouquinho sobre como a COVID veio afetar aqui um pouco o povo de etnia cigana,
portanto, nos temas da educação, habitação, saúde e trabalho. Mas, para termos uma boa abordagem sobre estes
quatro pilares, sobre estes quatro temas, faz falta nós recuarmos um pouco atrás e tentar compreender o porquê
hoje existem tantas pessoas sem a formação necessária para poderem enfrentar o mercado de trabalho.

O que aconteceu foi que no tempo dos nómadas, no tempo dos errantes, não podíamos estar fixos no mesmo sítio
muito tempo. Nem sequer podíamos arrendar uma casa ou comprar uma casa em qualquer sítio que fosse. Isso nos
roubou, nos impossibilitou, de podermos ir a uma escola e podermos formar-nos e estudar. Então o que nós
tivemos que fazer foi agarrarmo-nos áquilo que nós mais tínhamos à
mão e, neste caso, foi ao negócio. Muitos de nós tornaram-se
profissionais no negócio. Apregoando o cigano é inigualável!
Ninguém consegue apregoar como o cigano. Essa habilidade eu acho
que já é trespassada geneticamente, de pais para filhos.
E então erradamente achámos desnecessário irmos à escola e
aprendermos ou uma boa formação. Para quê eu me formar? Para

Hoje infelizmente nós
enfrentamos um mundo
desconhecido, porque o mercado
asiático, as grandes superfícies e a
COVID, veio acabar com o
pequeno comerciante.

quê eu ir estudar? Se depois vou ficar na prateleira, com medo de
ficar na prateleira… Com medo… A não conseguir um emprego. Porque ainda hoje é difícil uma pessoa de etnia
cigana conseguir um emprego, quanto mais, portanto, na altura. Então o que nós achámos necessário,
erradamente, torno a dizer, era saber fazer contas e o mais importante, a nossa maior formação, seria saber
comprar e saber vender. Para nós, a nossa formação era comprar, e
saber comprar, e saber vender, e saber fazer contas. Pois, era o
suficiente. Porque a nossa vida, pois, era o negócio.
Hoje infelizmente nós enfrentamos um mundo desconhecido,
porque o mercado asiático, as grandes superfícies e a COVID, veio

…tendo uma boa formação
depois é mais fácil arranjar um
emprego e tendo um emprego
também é fácil conseguir arrendar
uma casa.

acabar com o pequeno comerciante. Então, hoje, nós, sem a
formação necessária para enfrentarmos o mercado de trabalho, nos
é muito difícil! Nos é muito complicado!

ObCig: Na sua perspetiva, e tendo em atenção a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que impacto considera
que a pandemia teve no acesso aos Direitos, principalmente no que
diz respeito ao direito à Educação, Habitação, Saúde e ao Trabalho.

O que eu acho que faz falta
no povo de etnia cigana é a
formação necessária para
podermos concorrer também ao
mercado de trabalho.
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JR: Então, para mim, eu queria dizer que estes quatro pilares se resumem num só. Este, pois, se trata na formação
ou na educação, como lhe queiramos chamar. Eu acho que uma pessoa tendo uma boa formação, estando bem
formada nos dias de hoje. Hoje é fácil sair, portanto, conseguir um emprego. Porque se a oportunidade de emprego
sair, se eu não tiver a formação necessária, para eu poder apanhar esse trabalho, para poder concorrer, pois não
vou concorrer porque não tenho a formação necessária. Esse é o
problema no mercado de trabalho do povo cigano. Então tendo uma
boa formação depois é mais fácil arranjar um emprego e tendo um
emprego também é fácil conseguir arrendar uma casa. Então, para
mim, tudo se resume num único pilar, que seria a formação. O que eu
acho que faz falta no povo de etnia cigana é a formação necessária
para podermos concorrer também ao mercado de trabalho.

ObCig: No contexto atual, o que acha que pode e deve ser feito para

…eu sou um dos fundadores
de uma associação chamada
Raízes Tolerantes, que é uma
associação de jovens e pais, que
promove o incentivo aos mais
jovens para os estudos e,
portanto, também o incentivo
também para acabar com o
abandono precoce escolar.

se proteger e consolidar o acesso da população cigana aos Direitos
Humanos?
JR: Eu moro no município de Monforte da Beira onde moram 330 habitantes, onde 110 mais ou menos são de etnia
cigana. Mais ou menos, desses 110, temos cerca de 70 e poucas
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pessoas, perto de 80 pessoas, com idades ativas para trabalhar.
Portanto, dessas 80 pessoas, unicamente 6 delas são as pessoas
que têm a idade da reforma e, portanto, os outros são adolescentes
e jovens.

Mas o nosso maior foco está
naquelas pessoas com idades
ativas para trabalhar. Queremos
apostar nessas pessoas.

Então eu sou um dos fundadores de uma associação chamada
Raízes Tolerantes, que é uma associação de jovens e pais, que promove o incentivo aos mais jovens para os estudos
e, portanto, também o incentivo também para acabar com o abandono precoce escolar. Mas o nosso maior foco
está naquelas pessoas com idades ativas para trabalhar. Queremos apostar nessas pessoas. Portanto, eu acho que
aí é onde nós nos devemos focar melhor. Nestas pessoas que têm aquela idade ativa para trabalhar e não têm a
formação necessária para o trabalho.
Portanto, nós não estávamos preparados, não tínhamos a intenção
de abrir já. Temos muitos sonhos, muitos planos para a frente e
estávamos a pensar em abrir a associação muito mais para a frente.

Temos muitos sonhos,
muitos planos para a frente…

Mas foi uma corrida contra o tempo, porque a olharmos para o
futuro e a vermos, portanto, as pessoas sem a formação necessária para enfrentarem o mercado de trabalho então
nos apressou numa corrida contra o tempo para que pudéssemos começar a trabalhar no incentivo, portanto, dos

mais novos e também na formação destas pessoas que têm idades ativas para poderem trabalhar e não estão
preparadas para trabalhar.

ObCig: Muito obrigada pela colaboração!
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José Fernandes, Presidente da Associação TECHARI
Entrevista realizada em dezembro de 2020
José Fernandes (JF): Boa tarde, chamo-me José Fernandes. É com muito gosto que aderi à secção “Vozes Ciganas”
para apresentar a nossa comunidade. Venho exprimir a minha
opinião sobre a minha comunidade.

Observatório das Comunidade Ciganas (ObCig): A pandemia de
COVID-19 tornou mais visível e aprofundou fragilidades
socioeconómicas que já existiam e que agora se tornaram ainda

O COVID 19 tem nos estado a
trazer muitas dificuldades à
comunidade cigana […]. Tem
prejudicado muito as feiras, que
era a nossa arma de trabalho.

mais evidentes. Qual é a sua opinião sobre isso?
José Fernandes (JF): O COVID 19 tem nos estado a trazer muitas dificuldades à comunidade cigana, porque 70% da
nossa comunidade trabalha em feiras e mercados. Tem prejudicado muito as feiras, que era a nossa arma de
trabalho.
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Queria também fazer um apelo aos presidentes de juntas de
freguesias, os presidentes de câmara, que como comunidade que
sempre trabalhou em feiras e mercados sempre pagou os seus
locais para poder trabalhar. No caso do COVID-19 foram
abandonados ao seu destino. Já antes tínhamos dificuldades em
arranjar trabalho, agora com a COVID-19 ainda mais. A nossa
juventude está melhor preparada porque também teve acesso às
escolas. Está melhor agora do que estava antes, porque até já têm
cursos superiores, mas as nossas dificuldades continuam porque
existe um preconceito, uma xenofobia e algum racismo também.
00:01:06-00:01:50

Já antes tínhamos
dificuldades em arranjar trabalho,
agora com a COVID-19 ainda mais.
A nossa juventude está melhor
preparada porque também teve
acesso às escolas. […] mas as
nossas dificuldades continuam
porque existe um preconceito,
uma xenofobia e algum racismo
também.

Queria fazer um apelo ao Governo, que ajudasse a comunidade
cigana nas empresas que são ajudadas pelo Estado, que empregasse 5 a 10% da comunidade cigana nessas
empresas. Faria bem à nossa comunidade por dois motivos: o primeiro, porque teriam o seu emprego e segundo
porque acabaria com mais preconceito na sociedade.

ObCig: E no que diz respeito ao direito à: - Habitação; - Saúde; - Educação?
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JF: Também queria falar sobre a habitação. A habitação é
fundamental para cada cidadão. No caso, a comunidade tem
dificuldades em alugar uma casa. Primeiro, porque não tem recibos
no emprego; segundo, porque existe preconceito e xenofobia. Os
proprietários dizem, por vezes, mais claro do que se possa imaginar
às vezes, que no caso se alugam uma casa a uma pessoa da

… a comunidade tem
dificuldades em alugar uma casa.
Primeiro, porque não tem recibos
no emprego; segundo, porque
existe preconceito e xenofobia.

comunidade cigana, têm mais dificuldades em alugar as outras. O
mesmo se passa aquando da compra de casas. É igual, é da mesma forma exprimida pelos proprietários. Dizendo
se venderem uma casa a uma pessoa da comunidade cigana, os restantes dos andares não se vendem porque são
ciganos. Isso é racismo, é xenofobia, é preconceito.

Sobre a saúde, no nível geral a saúde é a que temos no nosso país. O cigano tem dificuldades também como todas
as pessoas. A comunidade cigana tem duas dificuldades, uma por
às vezes não saber se dirigir ao local certo, com falta também de
saber ler, principalmente os mais velhos. Porque assim no nosso
país, desde 1974 para cá, o nosso 25 de abril ainda não chegou,
nem sempre houve liberdade e ainda hoje estamos a lutar contra a
xenofobia, o racismo e o preconceito vivo no nosso país.
Sobre as escolas. As escolas ao nível geral têm sido abertas a toda

Sobre as escolas. […] as
nossas crianças têm aprendido,
não só sabem da nossa cultura,
como da parte maioritária, têm
contribuído […] para que as nossas
crianças vejam o futuro.

a comunidade cigana e sem ser cigana. Mas falo do povo cigano.
Tem sido bom, as nossas crianças têm aprendido, não só sabem da nossa cultura, como da parte maioritária, têm
contribuído nas nossas escolas para que as nossas crianças vejam o futuro mais próximo e que tenham mais acesso,
através da sabedoria, da aprendizagem e do ensino, ao trabalho. Aí também temos, por vezes, alguns entraves de
pessoas, não todas, mas de algumas, também existe preconceito nalguns professores. E as nossas crianças nas
escolas sentem-se desprotegidas, porque em nenhuma escola está
uma pessoa da comunidade cigana para os apoiar, não para o mal,
mas sim dizer a eles que estão seguros nos locais onde estão a
aprender. Todos gostam de fazer o trabalho pela comunidade, mas
ninguém abre a porta à comunidade para contribuir para a
melhoria das nossas escolas ao nível geral para todas as crianças.

…as nossas crianças nas
escolas sentem-se desprotegidas,
porque em nenhuma escola está
uma pessoa da comunidade cigana
para os apoiar.

Porque quando a gente quer ajudar as nossas crianças, também
queremos ajudar as outras.
Ao nível de Educação, nós ao longo dos anos temos uma aprendizagem que faz parte da nossa cultura dos nossos
pais, dos nossos avós e hoje de nós para os nossos filhos. É muito importante a educação que lhes damos em casa,
eles respeitarem sempre o próximo e os mais velhos. Para nós é fundamental porque o conhecimento deles é uma
aprendizagem na vida da comunidade cigana muito importante. Não basta só dizer que respeitamos, temos que
respeitar. Tanto a nossa educação é grande, por simplesmente de eu viver em lisboa e um jovem com 10 anos viver
no Porto, sem me conhecer, a aprendizagem é tanta dentro da comunidade que ele sabe como é que ele me há-de
tratar a mim, como é que me há-de respeitar como mais velho. Por isso é genérico a aprendizagem e a educação
na comunidade cigana.

ObCig: No contexto atual, o que acha que pode e deve ser feito para se proteger e consolidar o acesso da
população cigana aos Direitos Humanos?
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JF: Sobre os direitos humanos. Os direitos humanos para a nossa
comunidade e para todas as pessoas é muito importante.
Sabermos respeitar o próximo, para sermos respeitados, não
julgarmos por pensar sermos mais do que os outros ou que os
outros são mais do que nós. Mas vivermos numa sociedade justa
para todos. Viver com preconceito, viver numa sociedade racista,

Os direitos humanos para a
nossa comunidade e para todas as
pessoas é muito importante. […]
Mas vivermos numa sociedade
justa para todos.

viver numa sociedade xenófoba, são problemas que traz à
comunidade cigana atraso de vida, porque não só estamos a lutar pelo emprego, como também estamos a lutar
pelos nossos direitos que tanto nos querem tirar.

ObCig: Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que considere importante e que não tenha sido abordado?
JF: Queria dizer outras coisas mais que me deram oportunidade de fazer este vídeo, mas que também queria trazer
para a nossa comunidade. Por vezes a comunicação social, ao longo dos anos, não nos tem ajudado, porque basta
terem um ou dois comentadores na comunicação social, a falar da comunidade cigana, normalmente quando fala
da comunidade cigana é sempre para falar alguma coisa de mal, as coisas boas não vão à comunicação social, uma
coisa que uma pessoa da comunidade cigana fez bem. Por cinco minutos de glória desses comentadores é o fim de
muitas coisas perante a sociedade da comunidade cigana. Também sem conhecimento, que esses próprios
comentadores têm e que falam, sem conhecer a cultura da comunidade cigana não se pode falar nela, porque só
com conhecimento da comunidade é que podem falar em coisas que nós temos muito preciosas dentro da nossa
cultura. A nossa cultura é respeito e respeitar os outros.
Muito obrigado por esta oportunidade que me deram a mim e que isto que eu estou a dizer sirva de bom exemplo
para alguém.

ObCig: Muito obrigada pela colaboração!
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Joel Coutinho, Comerciante
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Entrevista realizada em dezembro de 2020
Joel Coutinho (JC): Olá, sou o Joel Coutinho, sou feirante, sou
comerciante e ando nesta luta sobre direitos humanos há mais de 35
anos.

Observatório das Comunidade Ciganas (ObCig): A pandemia de
COVID-19

tornou

mais

visível

e

aprofundou

fragilidades

socioeconómicas que já existiam e que agora se tornaram ainda mais
evidentes. Qual é a sua opinião sobre isso?

… somos um país onde os
salários já não condiziam com
o custo de vida antes da
pandemia e após a crise de
saúde que atravessámos estas
diferenças tornaram-se mais
notórias.

JC: Concordo, após a pandemia muitos problemas ficaram ainda mais expostos principalmente em termos
socioeconómicos. Tem conduzido à falência de muitas pequenas e médias empresas, à redução do turismo, à
diminuição do comercio o que causou um aumento da taxa do desemprego, uma quebra na exportação e um
aumento da pobreza. Portugal é um dos países mais afetados, principalmente porque 99,9% das empresas
nacionais são micro e médias empresas. Também somos um país onde os salários já não condiziam com o custo de
vida antes da pandemia e após a crise de saúde que atravessámos estas diferenças tornaram-se mais notórias. Os
hábitos de vida tiveram de ser mudados, as caras das pessoas escondidas e os abraços tiveram de ser adiados, tudo
isto associado ao medo constante conduziu a população a um agravamento da saúde mental. Houve uma suspensão
em certos direitos com a pandemia. A pandemia desencadeou uma crise de direitos humanos e aumentou os
ataques com o teor xenófobo e racial. Há uma dificuldade em assegurar direitos fundamentais frente a esta situação
de emergência onde há suspensão da verdade, desemprego, diminuição dos espaços de poder e o aumento da
violência.

ObCig: Na sua perspetiva, e tendo em atenção a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, que impacto considera que a
pandemia teve no acesso aos Direitos, principalmente no que diz
respeito ao direito à:

A pandemia desencadeou
uma crise de direitos humanos e
aumentou os ataques com o teor
xenófobo e racial.
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- Educação
- Habitação
- Saúde
- Trabalho.
JC: A educação é um exemplo desta desigualdade. Com a passagem
do ensino presencial para o online a ligação dos jovens ao sistema
de ensino degradou-se fortemente. Uma parte dos alunos não
possui acesso às tecnologias, como uma rede de internet ou um

Ainda há imensos alunos que
vivem numa condição de pobreza
e nem tem sequer têm luz ou água
corrente.

computador. Ainda há imensos alunos que vivem numa condição
de pobreza e nem tem sequer têm luz ou água corrente.
A nível da habitação também houve diversos problemas, antes da pandemia já existiam pessoas em situação de
rua, mas após o aumento do desemprego e a diminuição de rendimento nos agregados familiares, houve também
um aumento de pessoas a viver na rua. Com esta situação, vai-se contra o artigo 75 da Constituição da República
Portuguesa que afirma que todos têm direito a uma habitação confortável com condições de higiene asseguradas.

A saúde também é uma das áreas onde se nota maior desigualdade, principalmente a desigualdade económica. Os
hospitais ficaram lotados sem pessoas e material suficiente. Quem
possui maior capacidade económica teve um acesso melhor à
saúde. O direito à saúde é nos assegurado no artigo 64 da
Constituição da República Portuguesa.

A saúde também é uma das
áreas onde se nota maior
desigualdade, principalmente a
desigualdade económica.

ObCig: No contexto atual, o que acha que pode e deve ser feito
para se proteger e consolidar o acesso da população cigana aos Direitos Humanos?
JC: Como já mencionei, quando há assim uma crise os mais
afetados são os mais vulneráveis na questão da saúde, na
habitação, a nível económico. Somos mais afetados nessas
consequências, mas ainda bem que existem estas organizações que
nos dão apoiam e que nos ajudam nas questões. Eu falo por
experiência própria, se não fosse a OPRE eu não conseguiria ter a

… que nos abram mais portas
quando há assim uma crise
a nós e aos jovens que estão a
os mais afetados são os mais
crescer e que são o futuro,
vulneráveis na questão da saúde,
digamos, deste país.
na habitação, a nível económico.

minha filha na faculdade, ainda bem que existem estas
organizações, mas penso que para o futuro as coisas melhorem e que nos deem mais ajudas e que sejam mais
divulgadas. A nossa falta de integração, que nos ajudem a integrar e que nos abram mais portas a nós e aos jovens
que estão a crescer e que são o futuro, digamos, deste país. Com eles a coisas vão fluir, aliás temos visto as coisas
a fluir, ando neste trabalho já há 40 anos e em 30 anos vi as coisas muito más. Eu via um passo para a frente, um
passo para trás, um passo para a frente, três para trás e uma pessoa até desanimava. Mas estamos a ver as coisas
a encaminhar com mais passos e estamos com mais força, a intervir em certas situações e que haja pessoas a ajudarnos a caminhar, para os mais jovens terem outra integração na sociedade. Porque se não houver assim ninguém a
dar-nos uma ajuda, nós estamos aqui tapados, porque nós sendo uma minoria, somos aqueles que estamos mais
expostos aos maus dizeres, à xenofobia constante que existe sobre os nossos jovens que estão a crescer. Ainda
bem que já estamos em passos já largos e já temos visto bastantes frutos, já temos muitos jovens nas faculdades.

ObCig: Muito obrigada pela colaboração!
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I) Destaque

Seminário Internacional anual do ObCig
O Seminário Internacional do ObCig, subordinado ao tema “Desafios digitais no ensino superior”, realizou-se em formato
online, no passado dia 26 de novembro de 2020, entre as 9h30 e as 17 horas. A iniciativa, para além de painéis sobre a
temática do Seminário, incluiu a entrega dos Prémios ObCig “Empresas Integradoras” e “Pessoa de Mérito” ao dst group
e a Olga Mariano, respetivamente, e a apresentação do estudo “Expetativas das famílias de etnia cigana relativas ao
cuidar do enfermeiro de família”, de Manuela Estanqueiro.
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II) Associativismo
Associação Techari
A Associação TECHARI apoiou diversas famílias da comunidade cigana com alimentos e produtos de proteção
individual (máscaras, álcool, gel e luvas), em vários bairros sociais na região norte de Lisboa.
Para mais informações: associacaotechari2020@hotmail.com
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Silaba Dinâmica
A associação Silaba Dinâmica tem vindo a desenvolver vários projetos com o apoio do ACM, em parceria com várias
entidades. O projeto "Mediação na Educação", que já esta na 2.ª edição, pretende capacitar melhor os mediadores
para o desempenho das suas funções. Para tal, os mediadores têm participado nas formações de objetivos e
ferramentas da mediação, mediação escolar, mediação familiar, empreendedorismo social, empregabilidade e
discriminação racial. Para isso tem sido importante a parceria com a Mediação em Diálogo, Culturas Fáceis,
Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) e equipa ROMED.

O projeto "Futebol de rua contra o racismo" pretende promover a sociabilização em ambiente extraescolar de
crianças ciganas com crianças não ciganas, assim como aproveitar os momentos após os jogos de futebol, para
promover palestras sobre várias temáticas, desde a importância da interculturalidade, mediação, diversidade
cultural, história da cultura cigana, etc.

O projeto "Saúde para todos" organiza e realiza workshops para capacitar as pessoas ciganas e encontrar resposta
para a dificuldade de acesso a EPIS (Equipamentos de Proteção Individual). Já se realizou o Workshop de fabrico de
máscaras, assim como a fase de embalar para ser distribuído, junto com o álcool gel, também produzido no
workshop.
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O projeto "Fábrica de caixas flamencas", realizado pelo grupo ROMED, pelo formador Luís Romão, consiste em
ensinar jovens a construir caixas flamencas para valorização cultural, através da musica cigana e na arte da
construção de instrumentos seculares da comunidade cigana.

Para mais informações: silabadinamica@hotmail.com

III) Projetos
ADILPOM – Associação de Desenvolvimento e Iniciativas Locais do Concelho de Pombal
Projeto: 3Is – Intervir, Inovar e Incluir
Atividade: O projeto 3Is- Intervir, Inovar e Incluir, em parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade de
Pombal- Centro de Saúde de Pombal, tem tido uma intervenção marcante com mulheres ciganas na literacia em
saúde, tendo duas vertentes primordiais: - sensibilizar para prevenção da doença e capacitar para a adoção de
estilos de vida saudáveis. As mulheres ciganas desempenham um papel chave na sua comunidade. São educadoras,
responsáveis pelos/as filhos/as e pela transmissão das normas e valores da cultura cigana. Têm demonstrado maior
permeabilidade face às mudanças e uma vez que se encarregam de cuidar das questões de saúde, potencia toda a
intervenção realizada neste grupo. Assim, a literacia em saúde tem sido uma atividade desenvolvida com mulheres,
que identificaram necessidades de temas de saúde a trabalhar nas sessões (Acesso à saúde, COVID-19, Saúde da
Mulher, etc.).
A capacitação de facilitadores para a formação de pares no âmbito da prevenção e da promoção de estilos de vida
saudáveis tem sido outra vertente de desenvolvimento no âmbito desta atividade em Parceria com o Programa Like
Saúde (Programa de Prevenção de Comportamentos Aditivos e dependências.)
Para mais informações: cremilde.pinto@adilpom.pt
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SOS Racismo
Atividade: Webinar “30 anos de SOS Racismo”
Neste evento esteve presente Bruno Gonçalves, vice-presidente da Associação Letras Nómadas, que fez uma
retrospetiva do trabalho do SOS Racismo com as comunidades ciganas.
Data: 14-12-2020
Para mais informações: sosracismoporto@gmail.com
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Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento
Projeto: InterCOOLturas – Mediadores Municipais e Interculturais
(POISE-03-4233-FSE-000036)
A Câmara Municipal de Castelo Branco, como entidade promotora e tendo como entidade parceira a Amato
Lusitano – Associação de Desenvolvimento, lançou o projeto de Mediadores Municipais e Interculturais intitulado
InterCOOLturas que tem como objetivo o reforço da integração das populações mais vulneráveis, designadamente
comunidades ciganas e comunidades migrantes, bem como o aprofundamento do diálogo intercultural entre as
várias comunidades e a sociedade de acolhimento.

Pretende-se com este projeto promover redes e parcerias capazes de criar pontes entre cidadãos e instituições,
através da mudança a partir de elementos presentes no território, unindo as diferentes sensibilidades, prevenindo
o conflito ou, quando necessário, atuando sobre o mesmo numa atitude mediadora entre as partes.
As atividades promovidas pelo projeto intervêm em diversas áreas, tais como a educação, saúde, cultura, emprego,
sendo que divulgamos algumas das ações que já foram realizadas junto da comunidade cigana do município de
Castelo Branco.
Atividade: FAZER PARA APRENDER – OFICINA COMUNITÁRIA E SOCIAL ALBICASTRENSE
Cestaria – Oficina Comunitária e Social Albicastrense
Esta atividade tem por objetivo capacitar ativamente a comunidade cigana em diversas áreas práticas, de forma a
revitalizar atividades que eram realizadas pelos membros mais antigos da comunidade. Com estas atividades,
pretendemos promover o empreendedorismo e a revitalização comercial e social, de áreas como a cestaria, que
procura incentivar os mais jovens a conhecer e aprender todo o processo de trabalhar o vime até obter a peça final.
Divulgamos um documentário realizado com o apoio de um dos mediadores do projeto InterCOOLturas, onde são
demonstradas as várias fases da arte da Cestaria.
Visualize o vídeo AQUI
Local: Castelo Branco, Amato Lusitano -Associação de Desenvolvimento
Para mais informações: intercoolturas@amatolusitano-ad.pt
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Projeto: InterCOOLturas – Mediadores Municipais e Interculturais
(POISE-03-4233-FSE-000036)
Atividade: “Romani” – Comunidade Cigana Albicastrense
Esta atividade tem como objetivo reforçar o sentimento de pertença na comunidade e potenciar a coesão social e
territorial através da criação de crónicas com particularidades e curiosidades da cultura cigana.
Estas crónicas são publicadas mensalmente, sob o título “A Voz do Cigano”, nos jornais “Gazeta do Interior” e
“Reconquista”, tendo sido já abordados diversos temas, tais como:
 “Zé Espanhol – o Cigano Popular”
 “Gastronomia num Casamento Cigano”
 “O Fugimento”
 “Academia de Política Cigana”
 “A nossa Justiça”
 “O Vestuário das Mulheres Ciganas”
Reveja as crónicas AQUI
Local: Castelo Branco, Amato Lusitano -Associação de Desenvolvimento
Para mais informações: intercoolturas@amatolusitano-ad.pt

Projeto: Semear para Integrar +
Atividade: Integração em Mercado de Trabalho
Breve descrição: O projeto Semear para Integrar +, promovido pela Amato Lusitano - Associação de
Desenvolvimento, integrou no mercado de trabalho quatro membros da comunidade cigana albicastrense. Depois
de 450 horas de formação de agricultura, onde foram capacitados/as com 75 horas de formação de competências
básicas, 75 horas de formação de competências técnicas, e 300 horas de formação em contexto de trabalho, e um
conjunto de sessões que lhes permitiu a aquisição de competências e capacitação para a empregabilidade e a sua
importância. Tendo em conta que demonstraram uma atitude proativa na estruturação de um percurso
profissional, desconstruindo preconceitos e estereótipos presentes na sociedade em relação à sua comunidade,
educação e trabalho, foram encaminhados para ofertas de emprego. Esperamos para eles um futuro de conquistas
e vitórias.
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.
Local: Castelo Branco, Amato Lusitano -Associação de Desenvolvimento
Para mais informações: intercoolturas@amatolusitano-ad.pt
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IV) Eventos e Relatórios Nacionais e Internacionais
Direção-Geral da Educação (DGE) e Alto Comissariado para as
Migrações (ACM), I.P.
Webinar do Ciclo de Conferências – Comunidades Ciganas: "O
caminho que fizemos, o presente que moldamos, o futuro que
queremos", 17 de dezembro de 2020, entre as 9h30 e as
12h00.
Para mais informações ver aqui e para consultar o programa
aqui.

EAPN Portugal - Rede Europeia Anti-Pobreza Portugal
Conferência: Comunidades Ciganas e Mercado de Trabalho,
24 de novembro
Para mais informações:
https://www.eapn.pt/eventos/1679/conferenciacomunidades-ciganas-e-mercado-de-trabalho;
https://www.eapn.pt/projeto/217/projeto-aceder-peloemprego-da-populacao-cigana
Para visualizar os vídeos do projeto ACEDER:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4KUlFyxaRADgB_ew9h4ILu7_oLWANWyI

European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC)
Collateral Event of the 58th International Art Exhibition — La Biennale di
Venezia, até 24 de novembro de 2020
Sinopse: “FUTUROMA draws upon aspects of Afrofuturism to explore
Roma contemporary art’s role in defining, reflecting and influencing Roma
culture. FUTUROMA offers new and spontaneous re-interpretations of
Roma pasts, presents and futures via a fusion of the traditional and the
futuristic in order to critique the current situation for Roma people and to
re-examine historical events. (…) The confluence of traditional knowledge
and contemporary art practice evident within FUTUROMA combines to
highlight possibilities for different ways of being.”
Para mais informações:
https://eriac.org/futuroma/
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European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC)
Barvalipe Roma Online University
Sinopse: “Bavarlipe Roma Online University is an online educational platform where
Roma and non-Roma can access knowledge about the Roma identity(ies),
history(ies) and culture(s) thorough a collection of high-quality lectures delivered
by leading Roma scholars on topics ranging from the Roma Holocaust to Roma
cultural productions. In partnership with Central European University (CEU), this
project is part of ERIAC’s Roma Cultural History Initiative financed by the German
Federal Foreign Office (FFO).
The course consists of 15 lectures delivered by renowned scholars. Together they
comprise a complete curriculum of Roma Cultural History that proposes a canon
and acts as a reference for Roma cultural history.”
Para mais informações: https://eriac.org/barvalipe-roma-online-university/
Amnistia Internacional
COVID-19 Crackdowns Police Abuse and the Global Pandemic
Sinopse: “This briefing brings together a variety of documented cases of human
rights violations related to law enforcement and the COVID-19 pandemic in 60
countries in all regions of the world. It looks at laws, policies and acts committed
by police forces or other agencies carrying out law enforcement functions. (…)
This briefing serves as a reminder to law enforcement agencies across the globe
of their ultimate mission to serve and protect the population. This might be a
particularly challenging task in such a major public health emergency, but this
does not relieve law enforcement agencies from their obligation to carefully
balance the interests at stake and to use their powers in a human rightscompliant manner.”
Data de publicação: Dezembro de 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2020/12/Briefing_COVID19Crackdowns.pdf
Conselho da Europa
Models of Governance of Online Hate Speech. On the emergence of collaborative
governance and the challenges of giving redress to targets of online hate speech
within a human rights framework in Europe
Sinopse: “For some users of the Internet, even if it is a minority of people, it
would not be an exaggeration to speak of the current Internet epoch as being
the Internet of Hate. Partly reflecting the scale and seriousness of the problem
of online hate speech, the past three years or so has seen several innovations in
governance tools for online hate speech across Europe. New governance tools
have been proposed and developed, very often through collaboration, by
national governments, intergovernmental organisations (such as the Council of
Europe and the European Commission), Internet platforms and civil society
organisations. Some of these tools are in their infancy, others are yet to be
implemented, still more are in the design, planning and final approval stages.
These tools must operate within a human rights framework. (…) This six month
study (June to December 2019, and updated in April 2020) (…) seeks to map and
explain but also to critically evaluate these emerging innovations.”
Data de publicação: Maio de 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://rm.coe.int/models-of-governance-of-online-hate-speech/16809e671d
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European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network
How to ensure that the European Pillar of Social Rights delivers on Roma
equality, inclusion, and participation?
Sinopse: “This input was drafted between May and November 2020 by Amana
Ferro, Senior Policy Adviser with the ERGO Network Secretariat in Brussels. It
builds on a comprehensive body of work and policy positions previously
developed by the ERGO Network, namely around the EU Strategic Framework
for Roma Equality, Inclusion and Participation, the European Semester, the
Sustainable Development Goals, the Covid-19 pandemic and its impact on
Roma communities, as well as specific thematic work carried out on topics
such as youth employment, social economy, and children’s rights (among
others). This input was further enriched by specific contributions from the
ERGO Network national membership, and was endorsed in November 2020.”
Data de publicação: Novembro de 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2020/12/ERGONE2.pdf

European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network
Recommendations for the national strategic frameworks under The New EU
Roma Strategic Framework for Equality, Inclusion and Participation
Sinopse: “This publication provides recommendations for national governments
that should be prioritised when developing national strategic frameworks in the
first months of 2021. These recommendations have been developed by the
European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network, based on the
organisation’s previous policy and monitoring work in the area of equality,
inclusion and participation of Roma and on valuable on-the-ground input from
ERGO Network’s member organisations across Europe and from Roma and proRoma organisations members of the EU Roma Policy Coalition.”
Data de publicação: Dezembro de 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2020/12/Guidelines-toMember-States-NRFs-2020.pdf

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Implications of COVID-19 pandemic on Roma and Travellers communities
Sinopse: “These reports constitute background material for comparative
analysis for the project ‘Implications of COVID-19 pandemic on Roma and
Travellers communities ‘. The information and views contained in the document
do not necessarily reflect the views or the official position of the FRA. The
documents are made publicly available for transparency and information
purposes only and do not constitute legal advice or legal opinion.”
Data de publicação: 29 de setembro de 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/pt_report_-_covid19_impact_on_roma_en.pdf
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European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Coronavirus pandemic in the EU – impact on Roma and Travellers - Bulletin 5
Sinopse: “This bulletin builds on evidence collected by FRANET,2 FRA’s
multidisciplinary research network, in 15 EU Member States (Belgium, Bulgaria,
Croatia, Czechia, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands,
Portugal, Romania, Slovakia, Spain and Sweden), where the overwhelming
majority of Roma and Travellers live. FRA surveys have already generated
comparable data for these countries. (…) The evidence outlined in this bulletin
points to gaps in the Roma inclusion policies implemented so far, some of which
are also mentioned in the European Commission’s Overview of the Impact of
Corona Virus Measures on the Marginalised Roma Communities in the EU calling
for improvements in housing, access to basic infrastructure and targeted
employment programmes.”
Data de publicação: 28 de setembro de 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronaviruspandemic-eu-bulletin-roma_en.pdf

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Coronavirus pandemic in the EU - Fundamental Rights Implications - Bulletin 6
Sinopse: “This report outlines some of the measures EU Member States have
put in place to protect public health as Europe faces the ‘second wave’ of the
Coronavirus pandemic. It highlights how these may affect fundamental rights,
especially social rights. Where the report mentions specific articles, these refer
to the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which also serves
as a proxy for the many other human rights standards that apply at national
level. The report covers the period 1 September – 31 October 2020 and focuses
on three main areas: — Measures by governments and public authorities that
have an impact on specific freedoms, notably states of emergency (or equivalent
measures) and measures affecting the freedom of assembly and the freedom of
movement. — The impact of COVID-19 and measures to contain it on social
rights in four key areas of life – health, education, work and housing. — How
COVID-19 and efforts to limit its spread affect the social rights of particular
groups in society, namely people in institutional settings, older persons, persons
with disabilities, migrants, asylum seekers and refugees, and Roma and Travellers.”
Data de publicação: 27 de novembro de 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletinnovember_en.pdf
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European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Roma and Travellers in six countries - Country sheets
Sinopse: “FRA asked 4,659 Roma or Travellers aged 16 years or older in Belgium,
France, Ireland, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom about their
sociodemographic situation and experiences of discrimination. In addition, the
survey collected information on 8,234 individuals living in the respondents’
households and about the infrastructure of halting sites or neighbourhood. The
interviews took place between December 2018 and July 2019. The results also
draw on information from other sources about people in Ireland generally. The
survey report is online. In Ireland, the survey covered only Travellers in the
Republic of Ireland. Roma were not part of this survey as the Irish Roma
population is very small.”
Data de publicação: 27 de novembro de 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-andtravellers-survey-country-sheet-ireland_en.pdf

Fundación Secretariado Gitano
Discriminación y Comunidad Gitana. A fondo: La discriminación en el acceso al
empleo
Sinopse: “La Fundación Secretariado Gitano (FSG) publica, tal y como viene
haciendo todos los años desde 2005, su XVI Informe Anual ‘Discriminación y
Comunidad Gitana’, a fin de seguir visibilizando la discriminación, el
antigitanismo y las vulneraciones del derecho a la igualdad de trato que siguen
sufriendo las personas gitanas en nuestro país. Este año el informe se centra
en la discriminación en el ámbito del empleo, al coincidir con el 20º Aniversario
del programa Acceder que estamos celebrando este año en la FSG. Este
programa, reconocido como buena práctica por la Comisión Europea, se puso
en marcha en el año 2000 con el objetivo de promover el acceso al mercado
laboral por cuenta ajena de la población gitana.”
Data de publicação: 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://www.gitanos.org/upload_priv/57/86/22_NOVI-_2020_INFORME_ANUAL-VERSION_DIGITAL_COMPLETA.PDF
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Open Society Foundations
Roma in the COVID-19 Crisis. An early warning from six EU member states
Sinopse: “The COVID-19 crisis is accelerating the worsening trend toward more
catastrophic figures. It is very difficult to get a quantitative grasp of the situation,
both generally, without systems for ethnic data collection in place, and
specifically, with the current state of lockdown and fast-changing government
responses and levels of virus spread. This briefing, therefore, presents an early
warning based on information collected through the Open Society Roma
Initiatives Office’s network of advocates on the ground in Bulgaria, Hungary,
Italy, Romania, Slovakia, and Spain. The aim is to direct the attention of EU policy
makers to responses by EU member states that currently are speeding up a
looming disaster for millions of Roma. This disaster will not only affect the Roma
but also mainstream societies, economies, and politics, and heighten interethnic
conflict to a level not seen in the last three decades.”
Data de publicação: Abril de 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/roma-in-the-covid-19-crisis

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
COVID-19 Crisis Response: Human Rights And Gender Analysis
Sinopse: “As COVID-19 hit Bosnia and Herzegovina (BiH), the governments’
positive obligations to protect public health and to respect other individual
human rights became conflicted. Measures and restrictions were introduced to
slow the spread of the virus which in some cases violated human rights. In
response to these concerns, the OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina (the
Mission) decided to analyse Bosnia and Herzegovina’s crisis response through
the lenses of gender and diversity. This report examines whether gender and
human rights were sufficiently taken into account in the development of the
crisis response and looks into the negative consequences of certain measures on
vulnerable communities. The report also discusses the impact of the crisis
response on human rights and fundamental freedoms, the economic activity of
citizens, and on rights to social protection. In performing this research, the
Mission engaged in a desk analysis of the human rights compliance and impacts
of the measures and their communication, alongside a qualitative assessment of
the impact of the measures on selected groups of women.”
Data de publicação: 17 de novembro de 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://www.osce.org/mission-to-bosnia-and-herzegovina/470655
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Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Human Rights in times of COVID-19 - Identiﬁed omissions in realization of human
rights in Bosnia and Herzegovina
Sinopse: “This report is the result of cooperation between the Banja Luka Human
Rights Centre and the OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina (the Mission) and
is largely based on the Mission's monitoring with regard to respect for human
rights in BiH in times of the pandemic. The Mission has diligently monitored
potential human rights violations since the beginning of the pandemic and this
document will serve to outline and share the information on identified issues
throughout the country and their impact on the enjoyment on human rights.”
Data de publicação: 17 de novembro de 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://www.osce.org/mission-to-bosnia-and-herzegovina/470667

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Human Rights and Gender Equality during Public Emergencies
Sinopse: “Through the lens of the COVID-19 pandemic, this publication reviews
the most-common measures that OSCE participating States have taken during
the health crisis and identifies how restrictions to human rights have impacted
women and girls in particular. Emergency measures have been employed in
exigent circumstances, and decision-making has often not included
consideration of the unintended consequences of the measures themselves. The
rights of women and girls may be violated by emergency measures that have a
discriminatory impact. (…) The publication is intended to guide policymakers and
practitioners on how emergency measures can interact with and compound
existing inequalities, so that violations of women’s rights can be anticipated and,
thus, prevented. The analysis and recommendations provided are based on the
emergency measures enacted to counter the COVID-19 pandemic, so they can
serve as guidance for developing recovery plans. They are equally relevant to
planning for future emergencies.”
Data de publicação: 8 de dezembro de 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://www.osce.org/gender-equality-Covid19-emergency
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