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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-

Iżvilupp, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Settembru 20141 irrikonoxxiet li n-nisa huma affettwati 

b'mod sproporzjonat mill-marda tal-virus Ebola, bin-nisa li jirrappreżentaw bħala medja 

minn 55 % sa 75 % tal-vittmi kollha; billi l-evidenza tissuġġerixxi li n-nisa tqal huma 

partikolarment affettwati, bir-rata ta' mwiet li tavviċina l-100 % meta jiġu infettati, u dan 

jiġi aggravat mil-vulnerabilità tagħhom għall-infezzjoni u l-biża' mill-infezzjoni permezz 

tal-kura tas-saħħa materna; 

B. billi n-nisa mhux biss għandhom possibilità akbar li jiġu infettati, imma l-edukazzjoni, il-

kura tas-saħħa, is-sikurezza tal-ikel u l-għajxien tagħhom qed ibatu wkoll bħala 

konsegwenza tat-tifrix tal-marda; 

C. billi n-nisa u l-bniet huma partikolarment esposti għall-marda tal-Ebola minħabba r-rwoli 

tagħhom bħala l-persuni prinċipali li jagħtu l-kura, bħala ħaddiema fil-qasam tas-saħħa 

relatat mat-twelid tat-tfal, bħala pazjenti materni u bħala dawk li jippreparaw il-katavri 

qabel ir-riti tad-dfin; billi n-nisa huma wkoll severament affettwati min-nuqqas ta' dħul 

finanzjarju bħala bdiewa fuq skala żgħira jew bħala kummerċjanti transkonfinali li 

jaffaċċjaw tnaqqis fil-produzzjoni tal-ikel u l-ħxejjex; billi n-nisa qed jaffaċċjaw żidiet 

drastiċi fil-prezzijiet tal-ikel, tnaqqis fis-sigurtà tal-ikel u fruntieri magħluqin, li 

jibagħtuhom lura fil-pagamenti tas-self b'mikrokreditu u li jagħmluha aktar diffiċli 

għalihom li jitimgħu lill-familji tagħhom; 

D. billi l-attivisti fil-qasam tal-ġeneru u l-gruppi li jiġġieldu għall-interess tan-nisa fil-pajjiżi 

l-aktar milquta ħeġġew lill-mexxejja jindirizzaw l-effett sproporzjonat tal-marda tal-Ebola 

fuq il-popolazzjoni femminili; 

E. billi n-nisa jiddominaw is-settur ekonomiku informali, li ntlaqat b'mod iebes; 

F. billi l-marda tal-Ebola frekwentament tikkawża korrimenti fin-nisa tqal, peress li meta 

timrad mara tqila, rarament tkun kapaċi tkompli bit-tqala; 

G. billi hemm riskju għoli li l-ommijiet li jkunu qed ireddgħu jittrażmettu l-marda lil 

uliedhom, u billi f'tali każijiet l-omm li tkun ma tiflaħx għandha tiġi megħjuna biex 

tagħmel it-tranżizzjoni lejn it-tisqija mill-flixkun tal-ħalib; 

H. billi hi problema għan-nisa tqal li jiksbu kura minħabba n-natura invażiva ta' dik il-kura; 

I. billi s-saħħa tal-ommijiet u tat-tfal ġiet protetta fil-ġlieda kontra l-marda tal-Ebola 

permezz ta' ħaddiema fil-qasam tal-poljo li għinu fir-rispons ta' emerġenza fin-Niġerja; 

billi fin-Niġerja, il-virus tal-Ebola nġieb taħt kontroll parzjalment permezz tal-irreplikar 

taċ-ċentri tal-operazzjonijiet ta' emerġenza stabbiliti biex jiġġieldu l-poljo; 

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2014)0026. 
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J. billi n-nisa fis-sistemi tal-kura tas-saħħa mhumiex biss vulnerabbli, imma – b'riflessjoni 

tar-rwol li jiżvolġu fis-soċjetà – huma wkoll atturi kruċċjali biex jitrażżan it-tifrix tal-

marda tal-Ebola, pereżempju bħala infermiera jew ħaddiema fit-tindif jew fil-ħasil tal-

ħwejjeġ, u biex iqajmu kuxjenza dwar il-marda tal-Ebola, jippjanaw ir-reazzjonijiet 

għaliha u jippromwovu strateġiji ta' prevenzjoni fil-komunitajiet tagħhom; 

K. billi l-infermiera nisa jirrappreżentaw il-maġġoranza tal-persunal fil-qasam tas-saħħa li 

ġew infettati u mietu bil-virus; billi l-kriżi umanitarja poġġiet piż kbir fuq il-faċilitajiet, it-

tagħmir u l-persunal fil-qasam tal-kura tas-saħħa, biex biegħdet ir-riżorsi, li diġà huma 

skarsi, minn nisa tqal; billi n-nuqqas ta' aċċess minn nisa, speċjalment min-nisa tqal, għas-

servizzi fil-qasam tas-saħħa riproduttiva joħloq il-prospettiva ta' diżastru importanti fil-

qasam tas-saħħa1; 

L. billi n-nisa huma l-persuni primarji li jagħtu l-kura d-dar u fil-komunità f'ħafna mis-

soċjetajiet Afrikani, u billi l-qraba infettati bl-Ebola ingħataw l-aktar kura minn oħthom, 

binthom, zithom, ommhom jew nannithom, li minħabba f'hekk qiegħdu lilhom infushom 

f'pożizzjoni ta' riskju; 

M. billi l-konfużjoni mifruxa u n-nuqqas ta' fehim prevalenti dwar il-kawżi u l-konsegwenzi 

tal-marda tal-Ebola għenu fit-tifrix tal-virus; 

N. billi l-familji li jieklu laħam tal-annimali selvaġġi, u l-kaċċaturi li jmissu annimali 

selvaġġi infettati jew id-demm tagħhom, rarament ikunu konxji tar-riskji assoċjati mal-

ipproċessar u l-konsum tal-annimali ta' dan it-tip; 

O. billi l-marda tal-Ebola mhijiex biss katastrofi fil-qasam tas-saħħa pubblika imma għandha 

wkoll effetti psikoloġiċi, soċjali u ekonomiċi fit-tul fuq in-nisa u l-bniet b'mod partikolari; 

billi, wara mewt ta' qarib, jippersistu l-għajdut u l-biża' madwar il-marda tal-Ebola għan-

nisa u l-bniet, eż. meta jiġu indirizzati d-drittijiet tal-wirt tagħhom jew ir-rwol tagħhom 

bħala orfni, filwaqt li l-għeluq ta' skejjel u t-tendenza għall-orfni bniet li jsiru l-persuni li 

jagħtu l-kura fid-djar joħolqu r-riskju ta' "ġenerazzjoni mitlufa" ta' tfal imċaħħda mill-

edukazzjoni formali għal perjodi twal ta' żmien u jżidu r-riskju ta' tqala fost it-tfajliet 

adolexxenti, iż-żwieġ tat-tfal u l-vjolenza kontra n-nisa; 

P. billi ħafna nisa superstiti jesperjenzaw diffikultajiet biex jerġgħu jintegraw ruħhom fil-

familji u l-komunitajiet tagħhom u jistgħu jiffaċċjaw iċ-ċaħda u l-istigmatizzazzjoni; 

Q. billi huma l-aktar in-nisa li jwettqu r-ritwali tal-funerali meta qrabathom imutu bil-marda 

tal-Ebola; 

R. billi n-nisa li huma wisq beżgħana mill-kontaminazzjoni jieqfu jfittxu l-kura medika u s-

servizzi ta' ppjanar tal-familja; 

S. billi l-infezzjonijiet tal-Ebola fl-Afrika ġew assoċjati mal-kaċċa, it-tbiċċir u l-ipproċessar 

ta' laħam minn annimali selvaġġi infettati bħall-friefet il-lejl u x-xadini; 

T. billi l-għajnuna ta' emerġenza tal-UE bħala rispons għall-pandemija tal-marda tal-Ebola 

                                                 
1 http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/ebola-outbreak-takes-its-toll-on-women. 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/ebola-outbreak-takes-its-toll-on-women
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setgħet kienet aħjar, ikkaratterizzata kif kienet min-nuqqas ta' assistenza teknika rapida 

fuq il-post, in-nuqqas ta' volontà tal-Istati Membri li jikkooperaw u koordinament ċentrali 

inadegwat min-naħa tal-UE; 

1. Jirrikonoxxi r-rwol li żvolġiet il-komunità internazzjonali fil-ġlieda kontra l-marda tal-

Ebola, u jagħmillha appell biex, fit-tfassil ta' strateġiji ta' rispons ulterjuri, tindirizza r-

realtajiet li qed jiffaċċjaw in-nisa u l-bniet permezz ta' azzjonijiet immirati; jissottolinja l-

importanza ta' timijiet speċjalizzati fil-qasam tas-saħħa b'numru bbilanċjat ta' rġiel u nisa u 

tad-disponibilità ta' data u riċerka diżaggregati skont is-sessi, u jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu 

promossi inizjattivi mmirati lejn l-iżgurar ta' appoġġ psikoloġiku u fil-qasam tas-saħħa 

akbar għal nisa infettati bil-virus għax kienu qed jikkuraw pazjenti; 

2. Jappella lill-komunità internazzjonali biex tippromwovi kampanji ta' informazzjoni u 

edukazzjoni biex in-nisa jsiru aktar konxji ta' prattiki mhux sikuri li għandhom jiġu evitati, 

u biex tinxtered informazzjoni preċiża li tgħin biex tillimita r-riskju ta' infezzjoni b'mod li 

ma jfixkilx id-drawwiet lokali; 

3. Jenfasizza li l-għoti tas-setgħa lin-nisa għandu jinvolvi n-nisa fit-tfassil ta' proġetti u fit-

teħid ta' deċiżjonijiet fil-livell lokali, peress li t-tisħiħ tal-kapaċitajiet umani issa, 

speċjalment għan-nisa u l-bniet, jgħin fir-rikostruzzjoni tas-soċjetajiet tagħhom; 

4. Jemmen li l-effett negattiv – amplifikat b'mod partikolari fiż-żoni rurali – tad-

diżintegrazzjoni tas-sistemi tas-saħħa fuq is-saħħa materna huwa ta' tħassib serju, meta 

jitqies it-tnaqqis fid-disponibilità ta' sodod, in-nuqqas ta' persunal imħarreġ u r-riskju li l-

ommijiet (futuri) se jiġu mfixkla milli jmorru l-isptar meta jkollhom bżonn, jew li aktar 

tard se joqogħdu lura milli jagħmlu dan; jenfasizza, għalhekk, li t-tali perċezzjonijiet 

negattivi qed iżommu lill-pazjenti d-dar f'idejn in-nisa li jagħtu l-kura; jinsisti dwar il-

ħtieġa li jsir investiment f'miżuri mmirati lejn in-nisa tqal, sabiex jipprovdulhom kura 

adegwata u tinbena l-fiduċja bejn il-pazjenti nisa u l-persuni li jagħtu l-kura; jitlob lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu appoġġ finanzjarju għal dawn l-isforzi; 

jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimplimentaw sistema ta' bbaġitjar li 

tqis is-sessi fil-fondi rilevanti kollha tal-UE,biex jagħtu prijorità lill-finanzjamenti għan-

nisa u t-tfal, u għas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi; 

5. Jissuġġerixxi li l-organizzazzjonijiet li jaħdmu biex jiġġieldu t-tifqigħa tal-Ebola 

għandhom jużaw diversi mezzi ta' komunikazzjoni – inkluż djalogu komunitarju, u r-radju 

u t-televiżjoni meta jkunu disponibbli – biex jinvolvu lin-nisa fl-isforzi tagħhom biex 

iqajmu kuxjenza pubblika dwar il-marda; 

6. Jisħaq fuq il-ħtieġa għal sistemi innovattivi u mobbli li jiggarantixxu l-kura fiż-żoni 

urbani u rurali madwar ir-reġjun kollu, u jappella għal finanzjament speċifiku għat-taħriġ 

u l-impjieg ta' infermiera, ħaddiema fil-qasam tas-saħħa fil-komunità u qwiebel mill-UE; 

7. Iqis li huwa essenzjali li, meta jibdew il-kampanji ta' tilqim fuq skala kbira, tingħata 

prijorità lin-nisa, peress li huma l-vittmi ewlenin u l-persuni prinċipali li jagħtu l-kura, u 

huma ta' sikwit responsabbli mill-edukazzjoni tat-tfal; 

8. Jappoġġja l-promozzjoni ta' trattamenti profilattiċi għall-prevenzjoni tal-infezzjoni li 

jiffokaw b'mod partikolari fuq in-nisa; 
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9. Iqis li huwa neċessarju li jiġu allokati wkoll riżorsi adegwati għall-ġlieda kontra tipi oħra 

ta' mard ta' periklu partikolari għan-nisa tqal, bħall-malarja; 

10. Jisħaq fuq il-fatt li hemm bżonn ta' reazzjonijiet ċari u mhux ambigwi li jirrikonoxxu r-

rwol tan-nisa bħala atturi kruċjali fil-protezzjoni tal-familji u l-komunitajiet tagħhom u fit-

tkissir tal-ktajjen ta' trażmissjoni tal-marda tal-Ebola; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi stimulat l-

irkupru, inklużi miżuri li: jinvolvu lill-organizzazzjonijiet tan-nisa fi skemi li jipprovdu 

informazzjoni dwar l-importanza tal-kura tas-saħħa, bħal sessjonijiet li jindirizzaw 

prekawzjonijiet relatati mal-marda tal-Ebola għan-nisa u l-bniet; iħarrġu lis-superstiti tal-

marda tal-Ebola bħala infermiera, ħaddiema fit-tindif jew fil-ħasil tal-ħwejjeġ; kif ukoll 

jiżguraw il-protezzjoni ugwali għall-persunal kollu tal-isptarijiet; jisħaq ukoll fuq l-

importanza li l-irġiel u n-nisa jingħataw informazzjoni dettaljata dwar is-saħħa sesswali u 

riproduttiva, b'mod partikolari r-riskji assoċjati mal-kopulazzjoni sesswali wara l-fejqan; 

11. Iħeġġeġ lill-gvernijiet tal-pajjiżi kkonċernati biex jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiġġieldu 

kontra l-istigmatizzazzjoni u l-iżolament tan-nisa u l-bniet meta jmut membru tal-familja 

tagħhom, u biex jiżguraw li d-drittijiet fundamentali tagħhom jiġu protetti, b'mod 

partikolari d-drittijiet tal-wirt u d-dritt għall-edukazzjoni; 

12. Jenfasizza x-xogħol siewi u effikaċi mwettaq mill-organizzazzjonijiet ta' għajnuna 

internazzjonali, u l-iżvilupp ta' finanzjament deċentralizzat għal proġetti lokali, li jiżgura li 

n-nisa u l-bniet b'mod partikolari jingħataw aċċess aħjar għar-riżorsi disponibbli, u li 

jipprovdilhom prospetti ta' impjieg fir-reġjun permezz ta' strutturi ta' taħriġ deċentralizzati, 

filwaqt li, fl-istess ħin, jgħinu biex iwaqqfu l-eżodu ta' mħuħ ta' persunal b'taħriġ mediku 

miż-żoni affettwati; 

13. Jibqa' profondament imħasseb dwar l-impatt qawwi tal-marda tal-Ebola fuq in-nisa u l-

bniet, u jissottolinja l-fatt li, jekk ma jiġux indirizzati l-kwistjonijiet speċifiċi għas-sessi, 

se jkun hemm impatt negattiv fuq il-prospetti għal irkupru fit-tul, u fuq il-livell ta' 

ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-pajjiżi affettwati; jisħaq fuq il-ħtieġa li s-superstiti 

femminili jiġu integrati mill-ġdid fis-soċjetà, soċjalment kif ukoll finanzjarjament, u 

jenfasizza l-importanza li jiġu promossi l-aħjar prattiki fil-qasam tas-saħħa u l-kampanji 

ta' sensibilizzazzjoni fil-pajjiżi l-aktar milquta mill-virus; jappella lill-UE u lill-Istati 

Membri biex jiffinanzjaw programmi ta' taħriġ biex jgħinu lin-nisa jsiru atturi kruċjali 

f'dawn il-kampanji ta' sensibilizzazzjoni; 

14. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu rikonoxxuti u indirizzati d-dimensjonijiet tal-ġeneru ta' dan it-tip 

ta' kriżi sanitarja, kemm fir-rispons ta' emerġenza kif ukoll fl-isforz għar-rikostruzzjoni fit-

tul; 

15. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet pubbliċi jqisu l-fatt li d-dinamika tal-ġeneru tista' tgħin biex 

issalva l-ħajjiet, permezz, fost affarijiet oħra, ta' messaġġi mmirati lin-nisa dwar l-

importanza li jużaw miżuri protettivi ġewwa u barra mid-dar; 

16. Jissottolinja l-ħtieġa li, fil-midja, jintwera b'mod preċiż ir-rwol tan-nisa u r-realtajiet li 

jħabbtu wiċċhom magħhom, sabiex jiġi evitat li d-drawwiet soċjali jintużaw 

deliberatament biex isaħħu r-rwoli tas-sessi li kienu, tal-inqas parzjalment, l-oriġini tar-

rata ta' infezzjoni għolja b'mod sproporzjonat fost in-nisa; 
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17. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-informazzjoni dwar il-marda tal-Ebola u t-tifrix 

tagħha mhux qed tilħaq lil kulħadd minħabba l-livell baxx ta' litteriżmu; jisħaq fuq l-

importanza li jkun hemm mezzi alternattivi għat-tixrid tal-informazzjoni, pereżempju billi 

tiġi provduta iktar informazzjoni fuq ir-radju; jinnota grad ta' nuqqas ta' fiduċja min-naħa 

tal-awtoritajiet fiż-żona affettwata, u jisħaq fuq l-importanza li l-kura medika essenzjali 

tingħata wkoll fiż-żoni rurali; 

18. Japella lill-UE u lill-Istati Membri biex iqisu l-ħtieġa urġenti li jallokaw ir-riżorsi biex 

isaħħu s-sistemi tal-kura tas-saħħa materna, l-impatt fit-tul tal-bini mill-ġdid tal-

infrastruttura tas-saħħa u l-ħtieġa għal appoġġ psikoloġiku għal dawk affettwati;  

19. Jappella lill-Kummissjoni, u lir-riċerkaturi fl-industrija farmaċewtika, biex mhux 

sempliċiment jikkonċentraw ir-riċerka, u l-finanzjament ipprovdut permezz ta' Orizzont 

2020, fuq il-ħtiġijiet tar-reġjuni għonja tad-dinja, iżda biex jiffokaw l-attenzjoni fuq it-

tħassib tan-nazzjonijiet emerġenti, filwaqt li jagħtu attenzjoni partikolari lin-nisa, in-nisa 

tqal u t-tfal, bl-għan aħħari li jkunu jistgħu joffru lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw mediċini 

affordabbli għall-mard li jaffettwahom; 

20. Jappella biex il-komunità internazzjonali, inklużi l-kumpaniji privati, jindirizzaw il-vojt 

attwali f'riċerka empirika, jinvestigaw aktar l-effetti partikolari tal-marda tal-Ebola fuq il-

ħajja tan-nisa u l-bniet u jiżviluppaw fehim komprensiv tar-rwol uniku tan-nisa fit-tiswir 

tar-reazzjonijiet għal dawn it-tipi ta' kriżijiet fil-qasam tas-saħħa; 

21. Jenfasizza b'mod qawwi l-importanza tal-ġlieda kontra żieda fit-tensjoni bejn gruppi 

minħabba t-tifqigħa tal-Ebola, peress li hemm riskju li jinfirxu l-ħrejjef li jitfgħu l-ħtija 

tat-tifqigħa fuq ċerti gruppi etniċi; jesprimi wkoll it-tħassib tiegħu dwar il-pożizzjoni 

estremament vulnerabbli tat-tfal, mhux l-inqas fid-dawl tal-fatt li t-tfal li mitulhom il-

ġenituri tagħhom huma meqjusa bħala trasportaturi tal-marda u jiġu iżolati mis-soċjetà u 

mġiegħla jgħixu waħidhom fit-toroq; 

22. Jappella lill-komunità internazzjonali biex tindirizza l-ispiża ekonomika u psikoloġika 

gravi tal-marda tal-Ebola għan-nisa, u biex tagħti s-setgħa lin-nisa sabiex ikunu jistgħu 

jieħdu ħsieb u jipprovdu għal dawk li issa saru ta' spiss il-familji estiżi tagħhom; 

23. Jinsab imħasseb dwar it-tnaqqis fil-mezzi ta' għajxien tan-nisa b'segwitu għat-tnaqqis 

konsiderevoli fil-biedja u l-kummerċ fuq skala żgħira minn mindu faqqa' l-virus, b'mod li 

n-nisa ġew esposti għal riskju saħansitra ogħla ta' infezzjoni; jinnota wkoll ir-rwol tan-nisa 

fit-tħejjija tad-dfin, u jisħaq fuq l-importanza li jiġi indirizzat ir-riskju ta' infezzjoni 

assoċjata ma' dan b'mod li ma tipperikolax l-istrutturi kulturali. 
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