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Fit-triq lejn irkupru mill-COVID-19 ibbażat fuq id-drittijiet
Il-pandemija tal-COVID-19 kixfet lakuni fir-rispett tad-drittijiet fundamentali għassaħħa, l-edukazzjoni, l-impjiegi u l-protezzjoni soċjali fis-soċjetà kollha. Ir-rapport
dwar id-Drittijiet Fundamentali 2021 tal-FRA jiġbor l-impatt wiesa’ tal-pandemija fuq
id-drittijiet u jissuġġerixxi kif l-aħjar jiġu indirizzati l-inugwaljanzi u t-theddid għallkoeżjoni tas-soċjetà li qed jiżdiedu.
“l-COVID-19 ittestja r-riżoluzzjoni tas-sistemi ta’ protezzjoni tad-drittijiet fundamentali madwar
l-UE,” jgħid id-Direttur tal-FRA Michael O’Flaherty. “Il-gvernijiet jeħtieġ li jistabbilixxu strutturi
dejjiema biex jindirizzaw l-inugwaljanza, ir-razziżmu u l-esklużjoni.“ Huwa biss approċċ ibbażat
fuq id-drittijiet li jippermetti lill-gvernijiet jibnu soċjetajiet inklużivi.”
Ir-Rapport dwar id-Drittijiet Fundamentali 2021 tal-FRA jirrifletti fuq l-iżviluppi u n-nuqqasijiet firrigward tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-UE matul is-sena li għaddiet. Il-kapitolu tiegħu
dwar il-Coronavirus janalizza l-impatt tad-drittijiet fundamentali tal-pandemija fuq il-ħajja ta’
kuljum tan-nies, b’mod partikolari fuq gruppi vulnerabbli bħall-anzjani, il-persuni b’diżabbiltà, irRom u l-migranti.
Filwaqt li jimxu 'l quddiem, il-gvernijiet għandhom jikkonsultaw mal-korpi nazzjonali tad-drittijiet
tal-bniedem biex jivvalutaw kif l-azzjonijiet tagħhom tas-saħħa pubblika jaffettwaw id-drittijiet
fundamentali. Għandhom ukoll:
•
•
•
•

jagħtu spinta lir-reżiljenza tas-servizzi edukattivi, tal-kura tas-saħħa u ta’ appoġġ soċjali biex
jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta’ kulħadd;
jadottaw soluzzjonijiet diġitali, inaqqsu d-distakk diġitali u jindirizzaw id-diżinformazzjoni;
joqogħdu attenti għal gruppi b’riskju għoli bħal dawk li jkunu qed jieħdu ħsiebhom, li jkunu
detenuti jew mingħajr dar;
jiġi żgurat aċċess ġust u ugwali għat-tilqim.

Kwistjonijiet ewlenin oħra li ġew identifikati fl-2020 jinkludu:
•

•

•

Ir-razziżmu — il-pandemija xprunat id-diskriminazzjoni, ir-reati ta’ mibegħda u d-diskors ta’
mibegħda lejn il-minoranzi, b’mod partikolari l-persuni bi sfond ta’ immigrazzjoni u r-Rom. Flistess ħin, il-moviment 'Black Lives Matter' u l-ewwel pjan ta’ azzjoni tal-UE kontra r-razziżmu
immobilizzaw l-isforzi biex jiġi indirizzat ir-razziżmu fl-Ewropa. Il-pajjiżi tal-UE għandhom iżidu
l-isforzi biex jiġġieldu r-razziżmu permezz ta’ pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali, jippenalizzaw irreati ta’ mibegħda, jappoġġaw lill-vittmi u jindirizzaw it-tfassil diskriminatorju ta’ profili etniċi
fil-pulizija.
Il-migrazzjoni — ir-rispett tad-drittijiet fundamentali fil-fruntieri baqa’ sfida fl-UE. Ilmigranti mietu fil-baħar, iffaċċjaw vjolenza u pushbacks fil-fruntieri fuq l-art, u affollament
eċċessiv fiċ-ċentri ta’ akkoljenza. F’konformità mal-Patt tal-UE dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil
propost, il-pajjiżi tal-UE għandhom iwettqu monitoraġġ effettiv u indipendenti biex jiġġieldu
kontra l-abbużi tad-drittijiet fil-fruntieri. Għandhom jipprovdu wkoll faċilitajiet adegwati fiċċentri ta’ akkoljenza.
Id-drittijiet tat-tfal — ħafna tfal sofrew matul il-pandemija, b’mod partikolari dawk li ġejjin
minn ambjenti ekonomikament jew soċjalment żvantaġġati. L-edukazzjoni mill-bogħod kienet
diffiċli mingħajr aċċess għall-internet jew kompjuters. L-abbuż tat-tfal żdied ukoll matul illockdown u l-kwarantina. L-UE għandha tappoġġa inizjattivi taħt il- Garanzija Ewropea għatTfal futura mmirata lejn żoni u gruppi l-aktar affettwati mill-pandemija. Il-pajjiżi tal-UE
għandhom jiżguraw li t-tfal kollha jkollhom aċċess ugwali għall-edukazzjoni u jkunu protetti
mill-abbuż.

Ir-rapport jiġbor fil-qosor u janalizza l-iżviluppi ewlenin tad-drittijiet tal-bniedem fl-UE matul l2020. 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-ażil, il-fruntieri u l-migrazzjoni; is-soċjetà tal-informazzjoni, il-

privatezza u l-protezzjoni tad-data; id-drittijiet tat-tfal; l-aċċess għall-ġustizzja;
implimentazzjoni tal-konvenzjoni tan-NU dwar id-drittijiet ta’ persuni b’diżabilità (CRPD).
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