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Il-COVID-19 tissottolinja l-importanza ta’ protezzjoni b’saħħitha taddrittijiet fundamentali
Skont ir-Rapport dwar id-Drittijiet Fundamentali 2020 tal-FRA, l-intolleranza firrigward tad-drittijiet fundamentali tan-nies u l-attakki fuqhom li qed jiżdiedu jkomplu
jnaqqsu l-progress konsiderevoli li nkiseb matul is-snin. Hekk kif l-Ewropa bdiet toħroġ
mill-pandemija tal-COVID-19 qegħdin naraw deterjorament fl-inugwaljanzi eżistenti u
theddid għall-koeżjoni tas-soċjetà.
“Il-pandemija tal-COVID-19 kellha, u se jibqa’ jkollha, impatt profond fuq id-drittijiet
fundamentali ta’ kulħadd madwar l-UE. L-inugwaljanzi persistenti, il-fastidju u l-preġudizzji
x’aktarx li se jmorru għall-agħar,” qal id-Direttur tal-FRA Michael O’Flaherty. “Il-gvernijiet
jeħtieġ li jkollhom pjanijiet għan-”normalità ġdida” biex iwasslu għal soċjetà ekwa u ġusta li
tonora d-dinjità ta’ kulħadd u tiżgura li ħadd ma jibqa’ lura.”
Ir-Rapport dwar id-Drittijiet Fundamentali 2020 tal-FRA jirrifletti fuq l-iżviluppi u n-nuqqasijiet firrigward tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-UE matul is-sena li għaddiet. It-Taqsima fokus
tagħha tenfasizza kif il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE kisbet viżibilità u ħolqot kultura
ta’ drittijiet fundamentali ġdida fil-livell tal-UE. Iżda fuq livell nazzjonali, l-għarfien u l-użu talKarta jibqgħu limitati minkejja li hija legalment vinkolanti għal 10 snin. Huwa ttamat li linformazzjoni intuwittiva ppreżentata tħeġġeġ lil oħrajn, inklużi lill-gvernijiet, biex jieħdu sjieda
ta’ dan l-istrument kbir — u jagħtuh il-qawwa kollha sabiex tassew ikun jista’ jittrasforma ħajjet
in-nies.
Kwistjonijiet ewlenin oħra li ġew identifikati jinkludu:


Ir-rispett għad-drittijiet fundamentali fil-fruntieri baqa’ wieħed mill-akbar sfidi fil-qasam
tad-drittijiet tal-bniedem fl-UE. Il-migranti mietu fil-baħar, u ffaċċjaw vjolenza u pushbacks
fil-fruntieri fuq l-art. Xi Stati Membri heddew lid-dgħajjes ta’ salvataġġ umanitarji. F’oħrajn,
il-migranti komplew jesperjenzaw affollament eċċessiv u nuqqas ta’ akkomodazzjoni. Iddetenzjoni tat-tfal żdiedet ukoll, inkluż ta’ tfal mhux akkumpanjati li kienu mingħajr tuturi
biex jgħinuhom.




Ir-rati tal-faqar fost it-tfal fl-UE tjiebu ftit. Iżda 1 minn kull 4 itfal għadhom f’riskju ta’
faqar. Dan ifisser li t-tfal għadhom imorru jorqdu bil-ġuħ u jgħixu f’kundizzjonijiet ħżiena
b’konsegwenzi ħżiena fuq is-saħħa u l-edukazzjoni tagħhom. It-tfal b’ġenituri barranin sejrin
agħar, b’erbgħa minn kull għaxra huma f’riskju. Għat-tfal f’familji b’ġenitur wieħed, ir-riskju
huwa ta’ wieħed minn kull tlieta.




L-Istati Membri jeħtieġ li minnufih iwaqqfu dawn l-abbużi tad-drittijiet fundamentali, u
jiżviluppaw miżuri effettivi biex jipproteġu d-drittijiet tat-tfal, b’mod partikolari tfal mhux
akkumpanjati.

L-UE għandha tadotta l-inizjattiva tagħha tal-Garanzia Ewropea għat-Tfal b’miri ċari u
b’finanzjament suffiċjenti biex tnaqqas il-faqar fost it-tfal.

Il-gvernijiet u l-kumpaniji qegħdin iħaffu biex iħaddnu l-benefiċċji potenzjali talIntelliġenza Artifiċjali. Il-kunsiderazzjonijiet tal-etika u tad-drittijiet fundamentali qed
jibdew jieħdu forma hekk kif il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ewropa jifformulaw linji
gwida u liġijiet.


L-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom jiżguraw li r-regolamenti futuri jinkorporaw
valutazzjonijiet tal-impatt dettaljati u trasparenti dwar l-użu tal-IA, flimkien ma’ korpi
superviżorji indipendenti.

Ir-rapport jiġbor fil-qosor u janalizza l-iżviluppi ewlenin f’dak li jirrigwarda d-drittijiet tal-bniedem
fl-UE matul l-2019. Dan jinkludi proposti għal azzjoni li jkopru l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali
tal-UE u l-użu tagħha mill-Istati Membri; l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni; ir-razziżmu u l-

intolleranza relatata; l-inklużjoni tar-Rom; l-asil, il-fruntieri u l-migrazzjoni; is-soċjetà talinformazzjoni, il-privatezza u l-protezzjoni tad-data; id-drittijiet tat-tfal; l-aċċess għall-ġustizzja;
u l-implimentazzjoni tal-konvenzjoni tan-NU dwar id-diżabbiltà.
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