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Stqarrija għall-Istampa tal-FRA 

Vjenna, 12 ta’ Ottubru 2017 

L-indipendenza 'l bogħod mir-realtà għal bosta persuni b'diżabilità 

Bosta persuni b'diżabilità fl-UE għadhom jgħixu fl-istituzzjonijiet. Huma 

jirriskjaw li jkunu iżolati, emarġinati u li ma jkunux jistgħu jgħixu ħajja 

indipendenti sħiħa, u li jiffaċċjaw kundizzjonijiet agħar minn persuni mingħajr 

diżabilità. Rapporti ġodda mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 

Fundamentali (FRA) jiżvelaw li dan jappella għal bidliet sistematiċi fil-mod ta' 

kif jiġi organizzat u ffinanzjat l-appoġġ għal persuni b'diżabilità. Huma 

jissuġġerixxu x'għandhom bżonn mill-UE u mill-Istati Membri tagħha persuni 

b'diżabilità sabiex ikunu jistgħu jgawdu ħajja indipendenti b'appoġġ ibbażat fil-

komunità, sempliċiment l-użu tat-trasport pubbliku jew ix-xiri.   

“Ta' spiss persuni b'diżabilità ma jitħallewx ikollhom għażla u kontroll fuq ħajjithom,” qal 

id-Direttur tal-FRA, Michael O’Flaherty. “Filwaqt li l-UE u l-Istati Membri tagħha 

impenjaw lilhom infushom biex jippermettu lil persuni li jgawdu d-dritt tagħhom li jgħixu 

ħajja indipendenti, fil-prattika r-realitajiet għadhom 'il bogħod mill-mira. Dawn ir-

rapporti jservu bħala tfakkira biex jiggwidaw lil dawk li jfasslu l-politika biex jiżguraw li 

dan id-dritt jiġi implimentat fl-UE kollha." 

Ir-rapporti ‘Mill-istituzzjonijiet għall-għajxien fil-komunità’ jesploraw aspetti differenti 

tat-tbegħid mill-istituzzjonijiet lejn għajxien indipendenti u fil-komunità, dritt imnaqqax 

fil-Konvenzjoni dwar id-Drittjiet ta' Persuni b'Diżabilità (CRPD) tan-NU. Huma jħarsu 

lejn: pjanijiet u impenji għal deistituzzjonalizzazzjoni; finanzjament; u l-impatt li dan qed 

ikollu fuq persuni b'diżabilità.  

Ir-rapporti juri li bosta Stati Membri għandhom strateġiji għal deistituzzjonalizzazzjoni li 

jġiegħluhom jimpenjaw lilhom infushom biex jiżguraw għajxien indipendenti għall-

persuni kollha b'diżabilità. Il-fondi strutturali tal-UE wkoll għamlu t-tranżizzjoni mill-

istituzzjonijiet għall-appoġġ ibbażat fil-komunità bħala rekwiżit għall-għoti ta' 

finanzjament. Madankollu, l-istrateġiji ta' spiss ma jkollhomx finanzjament adegwat, 

perjodi ta' żmien u miri ċari, u jonqsu milli jinvolvu l-organizzazzjonijiet ta' persuni 

b'diżabilità, u dan ixekkel il-progress. Barra minn hekk, bosta Stati Membri għadhom 

jiffinanzjaw l-istituzzjonijiet.   

Flimkien ma' nuqqas ta' koordinazzjoni fost il-bosta awtoritajiet differenti nazzjonali u 

lokali li joffru appoġġ, b'mod komuni l-persuni b'diżabilità jgħixu f'kundizzjonijiet agħar 

minn persuni mingħajr diżabilità. Dan hu speċjalment il-każ jekk ikollhom diżabilitajiet 

severi. Dan ta' spiss iwassal biex iħossuhom esklużi u bla kontroll fuq ħajjithom.  

Dan jurina l-bżonn li jiġu stabbiliti pjanijiet ċari, li għandhom riżorsi adegwati f'dak li 

jirrigwarda finanzjament u responsabbiltajiet biex jappoġġaw l-għeluq tal-istituzzjonijiet 

u li jippermettu għajxien ibbażat fil-komunità, bħalma hu l-forniment ta' firxa ta' 

opzjonijiet ta' kwalità tajba għall-għajnuna personali. Għandu jeżisti appoġġ adegwat fil-

komunità biex jappoġġa persuni b'diżabilità hekk kif jitilqu l-istituzzjonijiet. Għaldaqstant 

huwa essenzjali li servizzi ta' kuljum bħat-trasport, il-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni 

jkunu aċċessibbli. L-involviment ta' persuni b'diżabilità u l-organizzazzjonijiet 

rappreżentattivi tagħhom fit-teħid ta' deċiżjonijiet u l-monitoraġġ tal-progress huwa 

wkoll il-qofol biex jiġi żgurat li l-bżonnijiet tagħhom jiġu indirizzati sabiex ikunu jistgħu 

jgawdu d-dritt tagħhom li jgħixu ħajja indipendenti.   

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/independent-living-structures
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/independent-living-funding
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/independent-living-outcomes
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/independent-living-outcomes
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Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattja lil: media@fra.europa.eu /  

Tel.: +43 1 580 30 642.  

Noti lill-edituri: 

Il-FRA hija l-korp indipendenti tal-UE biex iwassal għajnuna u għarfien espert dwar id-

drittijiet fundamentali lill-UE u lill-Istati Membri tagħha. Aktar dwar il-ħidma tal-FRA 

rigward id-diżabilità jinstab fuq is-sit web tagħna. 

mailto:media@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities

