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Il-vjolenza u l-fastidju madwar l-Ewropa huma ħafna ogħla mirrekords uffiċjali
Aktar minn wieħed minn kull erba’ Ewropej kienu vittmi ta’ fastidju u 22 miljun
ġew attakkati fiżikament f’sena waħda. Iżda l-vittmi tal-kriminalità tipikament
ma jirrappurtawx l-esperjenzi tagħhom. Spiss ikollhom diffikultajiet biex
jaċċessaw id-drittijiet tagħhom u jistgħu jħossuhom bla vuċi. Dawn huma rriżultati tal-ewwel stħarriġ li qatt sar madwar l-UE kollha dwar l-esperjenza talkriminalità tal-popolazzjoni ġenerali, imwettaq mill-Aġenzija tal-UE għadDrittijiet Fundamentali (FRA). Ir-riżultati jiżvelaw kif miżuri mmirati jistgħu
jgħinu lill-gvernijiet jappoġġaw lill-vittmi u jagħmluha aktar faċli biex
jirrapportaw il-kriminalità u jirċievu l-ġustizzja.
“Id-differenza kbira bejn iċ-ċifri uffiċjali tal-kriminalità u l-esperjenzi tad-delitti tan-nies
tefgħet dawl fuq il-firxa vera tal-kriminalità fl-UE. Is-sejbiet jgħidulna li ż-żgħażagħ, ilpersuni li ma jidentifikawx ruħhom bħala eterosesswali, u l-persuni b’diżabilità huma
partikolarment affettwati mill-kriminalità,” qal id-Direttur tal-FRA Michael O’Flaherty. “LUE għandha leġiżlazzjoni biex tissodisfa d-drittijiet tal-vittmi tal-kriminalità, kif mirfuda
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Il-gvernijiet nazzjonali jeħtieġ li jagħmlu
aktar biex jagħtu lill-vittmi d-drittijiet tagħhom u jipprovdu l-appoġġ li jeħtieġu.”
Il-vittmi spiss ma jkunux konxji tad-drittijiet tagħhom jew jitħallew bla vuċi. Huma ma
jirrappurtawx reati minħabba biża’ ta’ ritaljazzjoni jew intimidazzjoni minn trasgressuri.
Ir-rapport tal-FRA “Kriminalità, sikurezza u drittijiet tal-vittmi” għandu jiggwida lil dawk li
jfasslu l-politika nazzjonali hekk kif iwettqu l-impenji internazzjonali tagħhom u l-liġijiet
tal-UE dwar id-drittijiet tal-vittmi. Dan jikkomplementa l-Istrateġija tal-UE dwar iddrittijiet tal-vittmi li għandha l-għan li tagħti s-setgħa lill-vittmi tal-kriminalità biex
jirrapportawha aktar ta’ spiss. Huwa jappella lill-Istati Membri biex:


L-iżgurar tal-aċċess għall-ġustizzja: Kważi persuna waħda minn kull 10 fl-UE (9 %)
esperjenzat vjolenza fi żmien ħames snin mill-istħarriġ, li tvarja minn 3 % sa 18 %
skont il-pajjiż. Għall-fastidju, huwa ta’ 41 % fl-UE — li jvarja minn 15 % sa 62 % fuq
livell nazzjonali. Il-pajjiżi għandhom jipprovdu lill-vittmi kollha, inklużi dawk l-aktar
vulnerabbli, b’informazzjoni, appoġġ u protezzjoni xierqa, u jippermettu lparteċipazzjoni tagħhom fil-proċedimenti kriminali. Dan japplika wkoll għal settings
online.



Joffru appoġġ immirat: Kważi kwart taż-żgħażagħ (23 % ta’ dawk bejn il-16 u l-29
sena) u wieħed minn kull ħamsa tal-persuni li jidentifikaw ruħhom bħala LGBTI (19 %),
għandhom diżabbiltà (17 %) jew huma minn minoranza etnika (22 %) jirrapportaw li
kienu vittmi ta’ attakki fiżiċi f’dawn l-aħħar ħames snin. Il-pajjiżi għandhom jagħtu
attenzjoni partikolari lill-ħtiġijiet speċifiċi ta’ diversi gruppi biex jipproteġuhom aħjar
mill-vjolenza. Huma għandhom ukoll jinfurmawhom dwar id-drittijiet tagħhom b’modi
li jifhmu.



Appoġġ aħjar għan-nisa: Aktar minn terz tal-vjolenza fiżika kontra n-nisa (37 %)
isseħħ id-dar, b’effetti psikoloġiċi wara l-effetti għal 69 % tal-vittmi. Kważi tlieta minn
kull erba’ inċidenti ta’ fastidju sesswali (72 %) kontra n-nisa jitwettqu minn xi ħadd li
ma jafux. Il-biċċa l-kbira ta’ dawn l-inċidenti jseħħu fil-pubbliku. Il-pajjiżi għandhom
jiżguraw approċċ sensittiv għall-ġeneru fir-rigward tas-sanzjonijiet legali, l-edukazzjoni
u t-taħriġ, il-protezzjoni u l-appoġġ għad-drittijiet tal-vittmi. Dan jinkludi l-prevenzjoni
tal-kriminalità permezz tal-edukazzjoni tal-irġiel, li fil-biċċa l-kbira huma l-awturi tarreat.
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L-iffaċilitar tar-rappurtar dwar il-kriminalità: Terz (30 %) tal-vittmi biss
jirrapportaw l-attakk fiżiku tagħhom u għaxra (11 %) l-inċident tagħhom ta’ fastidju
lill-pulizija. Il-livelli ta’ rappurtar ivarjaw minn pajjiż għal ieħor, u jirriflettu differenzi
kulturali u livelli differenti ta’ fiduċja. Il-persuni li huma akbar fl-età, li għandhom livelli
ta’ edukazzjoni aktar baxxi, jew li jbatu biex ilaħħqu mal-ħajja ġeneralment huma
inqas lesti li jinvolvu l-infurzar tal-liġi. Jeħtieġ li l-pajjiżi jagħmlu aktar biex
jinkoraġġixxu u jagħmluha aktar faċli għan-nies li jirrappurtaw reati. Dan jinkludi l-użu
ta’ toroq oħra, bħas-soċjetà ċivili jew is-servizzi tal-kura tas-saħħa biex jinqabdu
inċidenti ta’ kriminalità, biex il-vittmi jiġu infurmati dwar id-drittijiet tagħhom u jiġu
riferuti lis-servizzi ta’ appoġġ rilevanti.

Ir-rapport jiġbor il-fehmiet ta’ 35,000 persuna u l-esperjenzi tagħhom ta’ vjolenza,
fastidju, serq bil-moħbi u frodi tal-konsumatur, u l-impatt fuq il-vittmi. Ir-riżultati
jeżaminaw ukoll il-fehmiet tan-nies dwar is-sikurezza u r-rieda tagħhom li jaġixxu meta
jkunu qed jaraw reat.
Huwa wieħed minn sensiela ta’ rapporti li jħarsu lejn il-fehmiet tan-nies u l-esperjenzi taddrittijiet fundamentali. Is-sejbiet huma bbażati fuq it-tweġibiet għall-Istħarriġ tal-FRA
dwar id-Drittijiet Fundamentali mill-Istati Membri kollha tal-UE, il-Maċedonja ta’ Fuq u rRenju Unit. Dan dam minn Jannar sa Ottubru 2019.
Ipsos MORI ġabret id-data f’isem il-FRA, f’kooperazzjoni ma’ Statistics Netherlands (CBS)
fin-Netherlands, is-Centre des Technologies de l’Information de l’Etat (CTIE) filLussemburgu u Statistics Austria fl-Awstrija.
Għal aktar informazzjoni, ingħaqad mad-dibattitu tal-FRA bejn membri talpanel online “Kriminalità, vittmi u drittijiet: x'jistgħu jagħmlu l-pajjiżi tal-UE
biex isaħħu d-drittijiet tal-vittmi?” fl-10:30 CET fid-19 ta’ Frar 2021.
Żur il-Q&A, l-esploratur tad-data online fid-dossier
ikkuntattja: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 653
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