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A crise econômica já está provocando surtos de xenofobia e violência contra trabalhadores 
migrantes? Organizações internacionais de defesa dos direitos humanos dizem que ainda não 
há estatísticas que comprovem isso, mas alertam para a piora do clima contra grupos que já 
são vulneráveis a surtos assim.   
 
Cynthia Gabriel, coordenadora do Caram-Asia, uma ONG que trabalha com questões ligadas a 
migração e saúde, diz que o risco de aumento de violência por causa de xenofobia não pode 
ser descartado, já que os trabalhadores migrantes são um alvo fácil.   
 
"O envio de dinheiro pelos trabalhadores migrantes continua sendo visto como uma 
ferramenta importante para o desenvolvimento de seus países de origem, sendo que a 
segurança das pessoas é sempre colocada em segundo plano. Eles se tornaram um grupo 
vulnerável a várias formas de violência, incluindo abusos psicológicos, violência sexual e outras 
formas de intimidação nos vários estágios da migração", afirma ela.   
 
Gabriel diz entretanto que ainda não há estatísticas que possam corroborar a tese de que a 
crise econômica mundial aumentou a violência contra os trabalhadores migrantes. 
Infelizmente, diz ela, eles já são um grupo visado contra o qual os casos de violência já 
vinham crescendo paulatinamente.   
 
A ONG americana Human Rights First diz que a discriminação e os crimes de ódio contra 
migrantes já vinham crescendo na Europa, mas principalmente em casos ligados a religião, diz 
Paul LeGendre, diretor da instituição. Ele alerta que "não há dúvida de que o clima contra os 
trabalhadores migrantes tende a piorar quando operários britânicos protestam contra a 
contratação de mão-de-obra estrangeira", mas diz que não há estatísticas mostrando que isso 
já se traduziu em violência física. "Por enquanto, isso se caracteriza mais pela violência 
psicológica, pelo constrangimento.   
 
Esse clima negativo já pode ser sentido até por iniciativas de governos conhecidos pela 
abordagem mais favorável em relação aos trabalhadores migrantes. A Espanha anunciou ainda 
no final no ano passado que o número de vistos para trabalhadores migrantes no país ficaria 
"próximo de zero" em 2009. O Ministério do Trabalho espanhol quer mandar de volta a seus 
países os trabalhadores migrantes legais, pagando a eles benefícios do seguro-desemprego.   
 
Da população de 45 milhões dá Espanha, cerca de 4,5 milhões são estrangeiros, em sua maior 
parte da América Latina, do Norte da África e da Europa Oriental.   
 
Na Rússia, o Human Rights Watch, grupo de defesa dos direitos humanos, denuncia o clima 
persistente de violência contra os trabalhadores migrantes. A ONG diz que isso é uma 
tendência que vem de já há algum tempo, mas reconhece que a crise pode estar tendo 
reflexos sobre áreas específicas, como a da construção civil.   
 
"A violência já é um fato corriqueiro da vida para muitos trabalhadores migrantes na Rússia. 
Há empregadores tentando intimidar seus empregados, a polícia os trata de modo mais duro e 
há ataques de gangues", disse Jane Buchanan, pesquisadora do HRW .   
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