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Nipproteġu d-drittijiet tal-bniedem u s-saħħa pubblika fil-ġlieda
kontra l-COVID-19
Il-miżuri
tal-gvernijiet
għall-ġlieda
kontra
l-COVID-19
għandhom
implikazzjonijiet profondi għad-drittijiet fundamentali ta’ kulħadd, inkluż id-dritt
għall-ħajja u s-saħħa, kif muri minn rapport ġdid tal-Aġenzija għad-Drittijiet
Fundamentali (FRA). Ir-risponsi tal-gvernijiet biex iwaqqfu l-virus jaffettwaw
b’mod partikolari d-drittijiet tal-persuni li diġà huma vulnerabbli jew jinsabu
f’riskju, bħall-anzjani, it-tfal, il-persuni b’diżabbiltà, ir-Rom jew ir-refuġjati. Irrispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-protezzjoni tas-saħħa pubblika huma fl-aħjar
interess ta’ kulħadd - iridu jimxu id f’id.
“Huwa ċar li neħtieġu risponsi tas-saħħa pubblika b’saħħithom biex nipproteġu l-ħajja
matul il-pandemija. Iżda nistgħu nipproteġu s-saħħa tagħna u nirrispettaw id-drittijiet talbniedem. Din mhijiex logħba fejn wieħed jirbaħ u l-ieħor jitlef,” saħaq id-Direttur tal-FRA
Michael O’Flaherty. “Aktar ma nipproteġu d-drittijiet tal-bniedem, aktar ma l-istrateġiji
tas-saħħa pubblika tagħna se jkunu aħjar. Dawn l-istrateġiji għandhom jiżguraw ukoll li
kwalunkwe limitazzjoni għad-drittijiet fundamentali tal-persuni għandha ddum biss
sakemm tkun meħtieġa u li tipproteġi lill-persuni li diġà huma vulnerabbli u li jistgħu
jiffaċċjaw riskji saħansitra akbar mill-COVID-19.”
Ir-rapport tal-FRA 'Coronavirus pandemic in the EU: fundamental rights implications'
(Pandemija tal-Coronavirus fl-UE: implikazzjonijiet fuq id-drittijiet fundamentali) iħares
lejn il-miżuri li l-Istati Membri tal-UE jużaw biex jindirizzaw il-pandemija sabiex jenfasizza
approċċi li jirrispettaw id-drittijiet li jistgħu jkunu ta’ eżempju għal Stati Membri oħra.
Jiffoka fuq erba’ kwistjonijiet li jissottolinjaw il-ħtieġa li jiġi vvalutat bir-reqqa u b’mod
regolari l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali tal-persuni hekk kif il-gvernijiet jirreaġixxu
għall-pandemija li qed tiżviluppa dejjem aktar:
1. Ħajja ta’ kuljum: Ir-risponsi tal-gvernijiet kellhom impatt wiesa’ fuq id-drittijiet
fundamentali, bħad-drittijiet għal-libertà tal-moviment u l-libertà tal-għaqda, kif ukoll
drittijiet relatati max-xogħol, mas-saħħa u mal-edukazzjoni.

Miżuri ta’ tbegħid soċjali u fiżiku – Filwaqt li l-pajjiżi ordnaw dawn il-miżuri fi
żminijiet differenti u b’intensità li tvarja, dawn ma għandhomx iwasslu għalliżolament soċjali.
2. Gruppi vulnerabbli: xi persuni huma aktar vulnerabbli minn oħrajn, pereżempju lanzjani u t-tfal, persuni b’kundizzjonijiet mediċi li kienu jeżistu diġà, ir-Rom, irrefuġjati, il-persuni mingħajr dar, il-priġunieri, il-persuni fl-istituzzjonijiet.

Protezzjoni akbar - il-pajjiżi tal-UE għandhom jipproteġu iżda mhux jiżolaw lil
persuni li jinsabu f’istituzzjonijiet, bħal djar tal-kura, il-ħabsijiet jew iċ-ċentri tarrefuġjati. Għandhom jiżviluppaw miżuri mmirati biex jindirizzaw il-bżonnijiet speċifiċi
ta’ gruppi vulnerabbli oħra bħal xelters għall-vittmi tal-vjolenza domestika u
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informazzjoni aċċessibbli dwar il-kura tas-saħħa għal dawk il-persuni li l-messaġġi
regolari jaf ma jaslulhomx.
3. Razziżmu: Il-pandemija COVID-19 skattat żieda fl-attakki razzisti u ksenofobiċi b’mod
partikolari kontra persuni kkunsidrati li għandhom sfond Asjatiku.

Rappurtar - il-pajjiżi tal-UE għandhom jimmonitorjaw mill-qrib inċidenti razzisti u
ksenofobiċi u jirrapportaw, jinvestigaw u jħarrku b’mod effettiv tali reati.
4. Diżinformazzjoni u protezzjoni tad-data: Kważi l-pajjiżi kollha tal-UE qed jiffaċċjaw
diżinformazzjoni dwar il-pandemija. Ħafna jiġbru data biex jgħinu fit-trażżin tal-firxa
tal-virus.

Żgurar tal-protezzjoni tad-data - il-pajjiżi tal-UE għandhom jibqgħu viġilanti u
jiżguraw li jimplimentaw is-salvagwardji kollha għall-protezzjoni tad-data meta
jipproteġu s-saħħa.
Dan hu l-ewwel f’sensiela ta’ tliet rapporti ta’ kull xahar dwar l-impatt tal-marda talCoronavirus (COVID-19) fis-27 Stat Membru tal-UE. Iħares lejn l-impatt tal-miżuri talgvernijiet fis-seħħ fi Frar u f’Marzu fuq id-drittijiet fundamentali tal-persuni.
Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattja: media@fra.europa.eu / Tel.:
+43 1 580 30 642
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