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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-sitwazzjoni partikolari tan-nisa fil-ħabs u l-impatt tat-tfigħ il-ħabs tal-ġenituri 
fuq il-ħajja soċjali u tal-familja
(2007/2116(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 6 u 7 tat-Trattat ta' l-UE u l-Artikolu 4 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea, dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni universali tad-drittijiet tal-bniedem (Artikolu 5), il-
Ftehima Internazzjonali dwar id-drittijiet ċivili u politiċi (Artikolu 7), il-Konvenzjoni 
kontra t-tortura, pieni oħra u trattamenti krudili jew degradanti u l-protokoll operazzjonali 
tagħha dwar it-twaqqif ta' sistema ta' żjarat regolari minn entitajiet internazzjonali u 
nazzjonali indipendenti fil-postijiet ta' detenzjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-ħarsien tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, il-protokolls tagħha u l-każistika tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea ta' l-1987 dwar il-prevenzjoni tat-tortura u tal-
pieni ħorox jew trattament inuman jew degradanti (CPT), li ħolqot il-Kumitat Ewropew 
għall-prevenzjoni tat-tortura u tal-pieni ħorox jew tat-trattamenti inumani jew degradanti 
tal-Kunsill ta' l-Ewropa, kif ukoll ir-rapporti tas-CPT,

– wara li kkunsidra r-regoli minimi kollha tan-Nazzjonijiet Uniti għat-trattament tal-
priġunieri ta' l-1957 u tad-dikjarazzjonijiet u l-prinċipji adottati mill-Assemblea Ġenerali,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tat-tfal ta' l-20 ta' 
Novembru 1989,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni (73)5 tal-Kunsill ta' l-Ewropa dwar ir-regoli minimi 
kollha dwar it-trattament tal-priġunieri, ir-rakkomandazzjoni R(87) 3 dwar ir-regoli 
Ewropej tal-priġunerija u r-rakkomandazzjoni R(2006)2 dwar ir-regoli Ewropej tal-
priġunerija, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet adottati mill-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill 
ta' l-Ewropa u speċjalment ir-rakkomandazzjoni 1747(2006) dwar il-ħolqien ta' Karta 
Ewropea dwar il-priġunerija kif ukoll ir-rakkomandazzjoni 1469 (2000) dwar l-ommijiet u 
t-trabi fil-ħabs,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Mejju 1989 dwar in-nisa u t-tfal fil-ħabs, 
ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Jannar 1996 dwar il-kundizzjonijiet ħżiena tal-priġunerija 
fil-ħabsijiet ta' l-Unjoni Ewropea, ir-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 1998 dwar il-
kundizzjonijiet tal-ħabsijiet fl-Unjoni Ewropea: titjib u sostituzzjoni tal-penali1 u r-

  
1 ĠU L 98, 9.4.1999, p.299.
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rakkomandazzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2004 dwar l-intenzjoni tal-Kunsill dwar id-
drittijiet tal-priġunieri fl-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A6-0000/2007),

A. billi skond il-konvenzjonijiet internazzjonali u Ewropej2 il-priġunieri kollha għandhom 
ikunu trattati b'rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u l-kundizzjonijiet ta' priġunerija, 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji tad dinjità tal-bniedem, mal-prinċipju kontra d-
diskriminazzjoni u r-rispett tad-dritt tal-privatezza u l-ħajja familjari u għandha ssir 
evalwazzjoni regolari minn entitajiet indipendenti,

B. billi l-bżonnijiet u s-sitwazzjonijiet speċifiċi tan-nisa priġunieri għandhom ikunu 
kkunsidrati fid-deċiżjonijiet legali, fil-leġiżlazzjonijiet penitenzjarji u mill-istituzzjonijiet 
ta' priġunerija ta' l-Istati Membri,

C. billi r-regoli l-ġodda ta' priġunerija tal-Kunsill ta' l-Ewropa jerġgħu juru li n-nisa 
jikkostitwixxu kategorija partikolari ta' priġunieri u għandhom jinżammu separati mill-
priġunieri rġiel u li l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrispettaw il-bżonnijiet distinti 
tagħhom fuq livell fiżiku, professjonali, soċjali u psikoloġiku kif ukoll biex jagħtu 
attenzjoni partikolari lin-nisa tqal jew li waslu biex iwelldu u lil dawk li kienu vittmi ta' 
vjolenza fiżika, mentali jew sesswali, 

D. billi l-priġunieri kollha nisa u rġiel għandhom jibbenefikaw minn aċċess ugwali għall-kura 
tas-saħħa iżda li l-politiki penali għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-prevenzjoni, 
lill-monitoraġġ u lit-trattament kemm fiżiku u kemm mentali ta' problemi ta' saħħa 
speċifiċi għan-nisa,  

E. billi numru kbir ta' nisa priġunieri li jsofru jew sofrew mid-dipendenza fuq drogi u 
sustanzi oħra3, jista' jkollhom problemi mentali u problemi fl-imġiba tagħhom, li jirrikjedu 
wkoll trattament mediku kif ukoll appoġġ soċjali u psikoloġiku xieraq fil-qafas tal-politika 
penitenzjarja relatata mas-saħħa ta' natura globali,

F. billi l-istaff li jaħdem fil-ħabsijiet għandu jkun imħarreġ u sensittiv biżżejjed fl-
implimentazzjoni ta' l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u għall-bżonnijiet u s-
sitwazzjonijiet speċifiċi tan-nisa priġunieri, 

G. billi ż-żamma ta' rabtiet familjari hija strument essenzjali sabiex ikun evitat li l-priġunieri 
jerġgħu jagħmlu reat ieħor u għall-integrazzjoni mill-ġdid tagħhom fis-soċjetà u huwa 
dritt tal-priġunieri kollha, tat-tfal tagħhom u tal-membri l-oħra tal-familja u li l-
applikazzjoni ta' dan id-dritt hija ħafna drabi kkumplikata għan-nisa minħabba d-distanza 
ġeografika taċ-ċentri ta' detenzjoni tan-nisa,  

H. billi dejjem għandu jiġi kkunsidrat l-aħjar interess tat-tfal meta jittieħdu deċiżjonijiet 

  
1  ĠU L 102 E, 28.4.2004, p.154.
2 Artikoli 1, 3, 5 u 12 tad-dikjarazzjoni universali tad-drittijiet tal-bniedem u l-Artikolu 1 tal-prinċipji 
fundamentali relatati mat-trattament tal-priġunieri adottati mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fir-
riżoluzzjoni tiegħu 45/111 ta' l-14 ta' Diċembru 1990; 
3 Rakkomandazzjoni R (2006) 2 imsemmija
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relatati mas-separazzjoni tagħhom jew maż-żamma tagħhom mal-ġenitur li jinsab il-ħabs1,
I. billi skond il-Konvenzjoni msemmija dwar id-drittijiet tat-tfal2, l-Istati kkonċernati huma 

obbligati jiżguraw lit-tfal kollha mingħajr l-ebda forma ta' diskriminazzjoni u 
indipendemtement mill-istejtus legali tal-ġenituri tagħhom, il-benefiċċji kollha msemmija 
minn din il-konvenzjoni u speċjalment id-dritt għall-kura tas-saħħa xierqa, għall-ħin liberu 
u għall-edukazzjoni u li dan l-obbligu japplika wkoll għat-tfal residenti mal-ġenituri fil-
ħabs,  

J. billi, minbarra r-ripressjoni ta' att illegali, l-irwol ta' l-istituzzjoni penitenzjarja għandu 
jħares l-integrazzjoni soċjali u professjonali mill-ġdid, b'kunsiderazzjoni għas-
sitwazzjonijiet ta' esklużjoni soċjali u ta' povertà li spiss jikkaratterizzaw il-passat ta' 
numru kbir ta' priġunieri3; 

K. billi aċċess ugwali għall-priġunieri nisa u rġiel, għall-imjieg, għat-taħriġ professjonali u 
għall-ħin liberu waqt id-detenzjoni tagħhom huwa fundamentali għall-bilanċ psikoloġiku 
tagħhom u għad-dħul mill-ġdid tagħhom fis-soċjetà u fid-dinja tax-xogħol,

L. billi l-priġunieri nisa għandhom jippruvaw jiksbu mingħajr l-ebda forma ta' 
diskriminazzjoni, xogħol bi ħlas kif ukoll miżuri ta' taħriġ professjonali diversifikat u 
adattat għall-esiġenzi tas-suq tax-xogħol,

M. billi s-suċċess ta' l-integrazzjoni soċjali mill-ġdid tal-priġunieri kif ukoll il-prevenzjoni 
milli jerġgħu jwettqu reati oħra, jiddependu fuq il-kwalità tal-kontroll eżerċitat waqt id-
detenzjoni tagħhom u speċjalment fuq is-sħubijiet stabbiliti ma intrapriżi u entitajiet ta' 
assistenza soċjali, kif ukoll fuq is-segwitu u l-għajnuna soċjoprofessjonali offruta wara li 
jkunu skontaw b'suċċess il-piena, 

Kundizzjonijiet ta' detenzjoni 

1. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jinvestu f'riżorsi adegwati favur il-modernizzazzjoni u l-
adattazzjoni ta' l-infrastrutturi penitenzjarji tagħhom kif ukoll sabiex jimplimentaw ir-
Rakkomandazzjoni R (2006) imsemmija bil-għan li jkunu żgurat li l-kundizzjonijiet ta' 
detenzjoni jirrispettaw id-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali b'mod partikolari 
fl-oqsma ta' l-akkomodazzjoni, tas-saħħa, ta' l-iġene, ta' l-alimentazzjoni, tal-ventilazzjoni 
u tad-dawl, 

2. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' deċiżjoni-
qafas dwar in-normi minimi ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-priġunieri fuq il-bażi ta' l-
Artikolu 6 tat-Trattat ta' l-UE4 u jistieden lill-Kunsill biex jippromwovi l-elaborazzjoni ta' 
Karta Ewropea komuni dwar il-priġunerija għall-Istati Membri tal-Kunsill ta' l-Ewropa li 
tippermetti armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' detenzjoni fl-Ewropa u l-affirmazzjoni 
ċara tad-drittijiet u l-obbligi tal-priġunieri; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi fir-rapport annwali tagħha dwar id-drittijiet tal-
bniedem evalwazzjoni dwar id-drittijiet fundamentali tal-priġunieri u l-kundizzjonijiet 

  
1 ĠU C 32, 5.2.1996, p. 102.
2 Artikoli 1, 3, 5 u 12 tad-Dikjarazzjoni universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikolu 1 tal-prinċipji 
fundamentali relatati mat-trattament tal-priġunieri msemmija; 
3 Rakkomandazzjoni R (2006) 2 imsemmija.
4 Rakkomandazzjoni R (2006) 2 imsemmija
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speċjali ta' detenzjoni msemmija għan-nisa;

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, lill-pajjiżi kandidati u l-kandidati potenzjali għall-adeżjoni biex 
jirratifikaw il-protokoll mhux obbligatorju għas-CPT1 li jwaqqaf sistema indipendenti ta' 
kontroll ta' postijiet ta' detenzjoni u jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex 
jippromwovu r-ratifikazzjoni ta' din il-Konvenzjoni u l-protokoll tagħha fil-qafas tal-
politika esterna ta' l-UE;

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jintegraw id-dimensjoni ta' l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel u ċ-ċentri ta' detenzjoni fil-politiki penitenzjarji tagħhom kif ukoll biex jikkunsidraw 
l-ispeċifikazzjonijiet marbutin mal-ġeneru u mal-passat ħafna drabi trawmatizzanti tan-
nisa priġunieri2 speċjalment permezz ta' ħolqien ta' kuxjenza u ta' taħriġ xieraq ta' l-istaff;

6. Jistieden lill-Istati Membri biex jiggarantixxu aċċess ugwali u mingħajr diskriminazzjoni 
għan-nisa għal kull tip ta' servizz tal-kura tas-saħħa, liema servizzi għandhom ikunu ta' l-
istess kwalità bħal dawk mogħtija lill-bqija tal-popolazzjoni bil-għan li jiġu evitati u 
trattati b'mod effikaċi l-mardiet speċifikament tan-nisa3

7. Ifakkar fil-bżonn li jittieħdu miżuri favur kunsiderazzjoni aħjar tal-bżonnijiet distinti tan-
nisa fl-oqsma ta' l-iġene kemm fuq livell ta' infrastruttura u kemm fuq livell ta' provvisti 
neċessarji għall-iġene.

8. Jistieden lill-Istati Membri jadottaw politika penitenzjarja globali dwar is-saħħa li 
tidentifika u titratta l-problemi fiżiċi u mentali fil-ħabsijiet kif ukoll biex jagħtu għajnuna 
medika u psikoloġika lill-priġunieri kollha li jsofru minn vizzji relatati ma' l-
ispeċifiċitajiet femminili; 

9. jirrakkomanda li d-detenzjoni tan-nisa tqal issir meta verament ma jkun hemm l-ebda 
possibilità oħra, u fil-każ ta' priġunerija, dawn għandhom jingħataw attenzjoni partikolari 
speċjalment fl-oqsma ta' l-alimentazzjoni u l-iġene u jingħataw il-possibilità li jsegwu 
programmi ta' qabel u wara l-ħlas; 

10. Jenfasizza li l-ħlas safejn hu possibbli, m'għandux iseħħ fil-ħabs, 

Żamma ta' rabtiet familjari u relazzjonijiet soċjali 

11. Jirrakkomanda li l-pieni ta' sostituzzjoni ta' priġunerija għandhom ikunu privileġġ b'mod 
partikolari għall-ommijiet waqt li jkunu qed jiskontaw is-sentenza u meta r-riskji għas-
sigurtà pubblika jkunu żgħar minħabba li l-priġunerija tagħhom tista' tiddisturba serjament 
il-ħajja familjari speċjalment meta l-ommijiet ikunu kapijiet ta' familji, ġenituri waħidhom 
jew ikollhom tfal minorenni4; ifakkar li l-awtoritajiet ġudizzjarji għandhom jikkunsidraw 
dawn l-elementi meta jagħżlu x'piena se jagħtu b'mod partikolari l-aħjar interess tat-tfal 
tal-ġenitur li jkun qed jiġi akkużat; 

  
1 ĠU L 32, 5.2.1996, p. 102.
2 Artikoli 1, 3, 5 u 12 tad-Dikjarazzjoni universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikolu 1 tal-prinċipji 
fundamentali relatati mat-trattament tal-priġunieri msemmija.
3 Rakkomandazzjoni R (2006) 2 imsemmija
4 ĠU C32, 5.2.1996, p. 102.
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12. Jistieden lill-Istati Membri biex iżidu n-numru ta' ċentri ta' detenzjoni tan-nisa u biex 
iqassmuhom aħjar fuq it-territorji tagħhom b'mod li jiffaċilitaw iż-żamma tar-rabtiet 
familjari u amikali tan-nisa priġunieri1; 

13. Jirrakkomanda lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu lill-istituzzjonijiet penitenzjarji 
jadottaw regoli inqas ħorox fl-oqsma tal-modalità, tal-frekwenza, tad-dewmien u ta' l-
iskeda taż-żjarat li għandhom ikunu jistgħu jagħmlu l-membri tal-familja, il-ħbieb u 
persuni terzi.

14. Jistieden lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw il-qrubija tal-familja u b'mod partikolari r-
relazzjonijiet tal-ġenituri fil-ħabs ma' uliedhom taħt ir-riserva ta' l-interess kontraenti tat-
tfal permezz ta' l-implimentazzjoni ta' strutturi ta' ospitalità billi l-ambjent ikun differenti 
minn dak fħabsijiet normali u billi jippermettu li jagħmlu attivitajiet flimkien u jkollhom 
kuntatt affettiv xieraq;

15. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jikkonformaw ma' l-obbligi internazzjonali tagħhom 
filwaqt li jiżguraw l-ugwaljanza tad-drittijiet u tat-trattament tat-tfal li jgħixu mal-ġenitur 
priġunieri tagħhom kif ukoll biex joħolqu kundizzjonijiet tal-ħajja adattati għall-bżonnijiet 
tagħhom u li jippermettu żvilupp fiżiku, mentali, morali u soċjali tajjeb tagħhom; 

L-integrazzjoni soċjali u professjonali mill-ġdid

18. Jirrakkomanda lill-Istati Membri biex jadottaw il-miżuri neċessarji bil-għan li joffru lill-
priġunieri kollha irġiel u nisa, l-possibilità ta' impjieg bi ħlas xieraq u diversifikat eżenti 
minn kull forma ta' segregazzjoni bbażata fuq sess u kull forma oħra ta' diskriminazzjoni; 

19. Jistieden lill-Istati Membri biex jinvestu f'riżorsi fost affarijiet oħra permezz ta' l-użu ta' 
strumenti finanzjarji komunitarji relatati ma' l-impjieg u ma' l-integrazzjoni soċjali bħall-
Fond Soċjali Ewropew u l-PROGRESS, għall-iżvilupp, fil-kuntest tal-ħabsijiet, ta' 
programm edukattiv għal tul il-ħajja u ta' taħriġ professjonali adattat għall-esiġenzi tas-suq 
tax-xogħol li jistgħu jwasslu għal kisba ta' ċertifikat; 

20. Iqis li, skond kemm ikun kbir ir-riskju għas-sigurtà pubblika u skond il-gravità tal-piena, 
l-applikazzjoni ikbar ta' sistemi ta' semi-libertà li jippermettu lill-priġunieri li jaħdmu u li 
jsegwu taħriġ professjonali barra l-bini tal-ħabs, tista' tiffaċilita l-integrazzjoni soċjali u 
professjonali mill-ġdid tagħhom;

21. Ifakkar fil-bżonn li matul il-perjodu ta' priġunerija u wara, jiġu implimentati miżuri ta' 
għajnuna soċjali maħsubin biex jippreparaw u jassistu priġunieri matul l-integrazzjoni 
mill-ġdid tagħhom u speċjalment fit-tfittxija tagħhom għal akkomodazzjoni u għal impjieg 
bil-għan li jkunu evitati sitwazzjonijiet ta' esklużjoni soċjali u milli jerġgħu jwettqu reat; 

22. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħmlu skambju ta' informazzjoni u ta' prattiki tajbin 
dwar il-kundizzjonijiet ta' priġunerija, b'mod partikolari tan-nisa, kif ukoll fl-oqsma ta' l-

  
1 Artikoli 1, 3, 5 u 12 tad-Dikjarazzjoni universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikolu 1 tal-prinċipji 
fundamentali relatati mat-trattament tal-priġunieri msemmija.
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effikaċità ta' miżuri ta' taħriġ professjonali u ta' integrazzjoni soċjali mill-ġdid; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni, b'koordinazzjoni ma' l-Istati Membri biex tiffananzja studji 
dwar l-effikaċità tas-sistemi penitenzjarji nazzjonali kif ukoll dwar l-impatt tal-priġunerija 
fuq l-opportunitajiet ta' parteċipazzjoni fil-ħajja soċjali, familjari u professjonali;   

24. Jitlob lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, 
kif ukoll lill-gvernijiet ta' l-Istati Membri, tal-pajjiżi msieħba u tal-pajjiżi kandidati u tal-
kandidati potenzjali għall-adeżjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

In-nisa priġunieri fl-Ewropa jikkostitwixxu medja ta' madwar 4.5% -5% mit-total tal-
popolazzjoni tal-priġunieri Ewropea (minn 2.9% fil-Polonja għal 7.8% fi Spanja).

Il-ħabsijiet jibqgħu maħsuba għall- priġunieri rġie lu ħafna drabi jinjoraw il-problemi speċifiċi 
tan-nisa li huma proporzjon żgħir iżda li qed jikber tal-persuni miżmuma l-ħabs. L-oqsma 
prinċipali tat-tħassib huma l-kura tas-saħħa, is-sitwazzjoni ta' l-ommijiet li għandhom it-tfal u 
l-integrazzjoni professjonali u soċjali mill-ġdid.

L-istruttura interna tal-ħabsijiet turi li l-priġunieri nisa għandhom inċidenza għolja ta' abbuż 
minn sustanzi u numru kbir mill-priġunieri għandhom storja ta' abbuż psikoloġiku, fiżiku jew 
sesswali. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lis-saħħa tan-nisa u lill-bżonnijiet ta' l-iġene, 
b'mod partikolari tan-nisa tqal li għandhom bżonn riżorsi speċjalizzati u attenzjoni relatati 
mad-dieta, l-eżerċizzju, il-ħwejjeġ, il-medikazzjoni u l-kura medika.

Fl-Ewropa iktar min-nofs il-priġunieri huma ommijiet ta' mill-inqas wild wieħed; dan il-
persentaġġ huwa partikolarment għoli fi Spanja u l-Greċja. Il-tfal li jibqgħu ma' ommijiethom 
priġunieri jeħtieġu protezzjoni u kura speċjali u ma għandhom isofru minn l-ebda forma ta' 
diskriminiazzjoni. Il-priġunerija tan-nisa jista' jkollha implikazzjonijiet gravi meta, qabel il-
priġunerija, huma kienu jieħdu ħsieb lit-tfal weħidhom. 
Problema addizzjonali hija l-preservazzjoni tar-rabtiet familjari. Minħabba li hemm inqas 
ħabsijiet li jżommu lin-nisa, dawn in-nisa jistgħu jintbagħtu f'ħabs 'il bogħod minn djarhom u 
mill-komunitajiet tagħhom, u għalhekk ikunu llimitati l-possibilitajiet ta' żjarat. 

In-nisa fil-ħabs jistgħu jaffaċjaw diskriminazjoni rigward aċċess għax-xogħol, għall-
edukazzjoni u għall-faċilitajiet tat-taħriġ li ħafna drabi mhumiex biżżejjed, huma maħsuba 
għal sess wieħed u rarament jiġu adattati għall-bżonnijiet tas-suq. 

Minħabba l-fatt li n-numru ta' nisa priġunieri fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej qed jiżdied, 
xi drabi b'mod aktar mgħaġġel mid-daqs tal-popolazzjoni tal-priġunieri rġiel (pereżempju fl-
Ingilterra u Wales bejn l-1992 u l-2002, il-popolazzjoni tal-priġunieri rġiel żdiedet b'50%, 
filwaqt li dik tan-nisa - żdiedet b'173%1), sar meħtieġ li jittieħdu l-miżuri neċessarji biex 
jintlaħqu l-bżonnijiet tan-nisa fil-ħabsijiet.

Il-kura tas-saħħa fil-ħabs.

It-tħassib dwar il-kura tas-saħħa fil-ħabs qed jitqajjem fi kważi l-istudji kollha li jitrattaw il-
kundizzjonijiet ta' l-għejxien tal-popolazzjoni tal-ħabs. Skond standards u Konvenzjonijiet 
internazzjonali u Ewropej, il-priġunieri kollha nisa u rġiel għandhom igawdu minn aċċess 
ugwali għas-servizzi tal-kura tas-saħħa li għandhom ikunu ta' l-istess kwalità bħal dawk 
provduti lill-popolazzjoni ġenerali.   

Għalkemm f'ċerti aspetti, in-nisa u l-irġiel jaffaċjaw problemi simili tas-saħħa, hemm 

  
1 Women and the criminal justice system, Fawcett Society, 2004
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differenza sinifikanti fin-natura, l-intensità u l-kumplessità tal-problemi fil-gruppi ta' sess 
differenti. F'sistemi tal-ħabs li huma primarjament maħsuba għall-irġiel, il-bżonnijiet tas-
saħħa tan-nisa ħafna drabi mhumiex indirizzati biżżejjed mill-politika, il-programmi, il-
proċeduri u l-istaff tal-ħabs. In-nisa għandhom bżonnijiet addizzjonali u differenti mhux biss 
relatati ma' l-iġene, mal-kura tal-maternità u s-saħħa ġinekoloġika iżda wkoll bżonnijiet 
relatati mas-saħħa psikoloġika minħabba inċidenza ikbar ta' abbuż fil-passat jew riċenti sew 
jekk hu ta' natura fiżika, emozzjonali jew sesswali.

Għalhekk huwa importanti li tiġi enfasizzata n-neċessità li jiġu provduti programmi tal-kura 
tas-saħħa u kundizzjonijiet ta' l-iġene li huma adattati għall-bżonnijiet speċjali tal-priġunieri 
nisa u sabiex ikun żgurat li l-istaff mediku tal-ħabs ikollu taħriġ adegwat. Barra minn hekk, 
għandu jiġi implimentat approċċ integrat għall-vizzji u problemi oħra tas-saħħa.

A. Il-vizzju tad-drogi

Il-popolazzjoni tal-ħabs tista' titqies bħala grupp ta' individwi b'riskju għoli f'termini ta' użu ta' 
drogi: persuni ddrogati huma rrapreżentati żżejjed fil-ħabs u rata importanti ta' priġunieri nisa 
ntbagħtu l-ħabs fuq reati relatati mad-drogi (l-ikbar ammont fuq pussess ta' drogi), fatt li juri li 
l-problema tad-drogi hija waħda sinifikanti u li qed tiżdied fil-ħajja tan-nisa delinkwenti1.

Madanakollu, skond studju riċenti, ftit pajjiżi Ewropej żviluppaw programmi għat-trattament 
tal-vizzju tad-drogi għall-priġunieri2.

L-EMCDDA, fir-Rapport Annwali tagħha3 ikkonkludiet li "issa hija ħaġa aċċettabbli li l-
fehim tad-differenzi bejn is-sessi f'imġiba relatata mad-droga hija rekwiżit kritiku sabiex ikun 
żviluppat rispons effettiv" u li "assigurazzjoni ta' aċċess ugwali għal servizzi u sensittività 
għal kwistjonijiet speċifiċi għal ġeneru fis-servizzi, huma zewġ temi mill-aktar ċentrali għall-
iżvilupp ta' kura ta' kwalità għolja f'dan il-qasam". Fl-informazzjoni disponibbli fl-2006, 
rapporti nazzjonali ġie żvelat li erba' pajjiżi biss (Franza, il-Portugall, is-Slovakia u l-Iżvezja) 
għandhom proġetti speċifiċi relatati mal-ġeneru għall-priġunieri nisa drogati.

B. Is-saħħa mentali

Is-sitwazzjoni preżenti turi li l-ħabsijiet mhux biss huma soluzzjoni fjakka kif jiġu trattati 
persuni li għandhom problemi mentali kbar u kroniċi, talli, n-natura ta' iżolament u ta' inutilità 
tal-ħabsijiet tista' tikkontribwixxi wkoll għall-iżvilupp ta' mard mentali. Anke jekk, l-istaff tal-
ħabs suppost iżomm l-ordni u s-sigurtà, il-ħabs jibqa' ambjent ostili li jista' jaffetwa persuni li 
qabel kienu suġġetti għal vjolenza u abbużi. Għalhekk, l-adozzjoni ta' politika tas-saħħa 
integrata li tkopri kemm il-problemi mentali u kemm il-problemi fiżiċi, kif ukoll il-
provvediment ta' appoġġ psikoloġiku għall-priġunieri li jbatu minn mard mentali, hija ta' 
importanza kbira.

  
1 Training curriculum for women's prisons - health aspects, Claudia Kestermann, in "International Study on Women's Imprisonment 
- Current situation, demand analysis and "best practice", http://www.uni-greifswald.de/~ls3/Dokumente/Reader_womeninprison.pdf.
2 Problematic drug users in prison’, MacDonald M, presentation at ‘Criminal Justice and Drugs, Reducing Drug 
Use – Combating Crime, Lessons from Other Countries on Dealing with Drug Related Offences’, July 2005: 
http://www.uce.ac.uk/crq/presentations/2
3 Ibid. Special issue 2. http://issues06.emcdda.europa.eu/en/page013-en.html
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C. It-tqala

Il-Kumitat tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem fil-kummenti tiegħu dwar il-Ftehima 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi jinnota li: " nisa tqal li huma mċaħħdin mil-
libertà għandhom jirċievu trattament uman u rispett għad-dinjità tagħhom f'kull ħin u b'mod 
partikolari waqt il-ħlas u waqt li jkunu qed jieħdu ħsieb lit-trabi tagħhom li jkunu għadhom 
kemm twieldu; L-Istati parti fil-ftehima, għandhom jirrappurtaw dwar il-faċilitajiet biex 
jiżguraw il-kura medika u tas-saħħa għal dawn l-ommijiet u t-trabi."1

In-nisa tqal li huma priġunieri jeħtieġu li jingħataw kura medika adegwata qabel u wara l-ħlas 
iżda huma jistgħu ma jkunux ikkunsidrati bħal prijorità medika mill-istaff ta' ħabsijiet li ma 
għandhomx riżorsi biżżejjed jew li huma konxji wisq mis-sigurtà. Ir-Regoli Standard Minimi 
dwar it-Trattament tal-Priġunieri, Artikolu Nru 23 (1) jirrakkomanda li "f'istituzzjonijiet tan-
nisa għandu jkun hemm akkomodazzjoni speċjalu għal kwalunkwe kura u trattament 
neċessarju kemm għal qabel u kemm għal wara l-ħlas"2. Huma għandhom ukoll dieta speċjali, 
bżonnijiet mediċi speċjali u sistemi ta' eżerċizzju speċjalizzati li mhumiex provduti fl-ambjent 
tal-ħabs.

L-ommijiet fil-ħabs

Il-priġunerija ta' l-ommijiet tista' tirriżulta f'taqlib sħiħ tal-ħajja tal-familja. Is-separazzjoni 
tagħmel ħsara lill-ommijiet u t-tfal li jsiru vittmi innoċenti tad-deċiżjoni li tkun ħadet 
ommhom.
L-età medja tal-maġġoranza tal-priġunieri nisa fl-Ewropa hija bejn l-20 u l-40 sena u 
konsegwentement, teżisti l-probabilità li n-nisa huma jew se jsiru ommijiet. Meta n-nisa diġà 
jkunu ommijiet meta jiġu arrestati, ħafna drabi huma l-uniċi persuni jew il-persuni primarji li 
jieħdu ħsieb lil uliedhom. 
Skond Rachel Taylor, fir-Renju Unit fl-2002:
" -66% tal-priġunieri nisa kienu ommijiet; 
- 55% kellhom mill-inqas tifel/tifla taħt wieħed/waħda taħt is-16 -il sena. Iktar minn terz ta' l-
ommijiet kellhom tifel/tifla wieħed/waħda ta' inqas minn ħames snin; 
- 34% tan-nisa kienu ġenituri weħidhom qabel ma daħlu l-ħabs, bil-proporzjon jiżdied għal 

43% għal dawk li kienu mistennija jkunu ġenituri weħidhom meta jiskontaw is-sentenza."

A. L-ommijiet

In-nisa miżmumin f'kustodja jgħidu li t-tħassib dwar uliedhom huwa wieħed mill-iktar fatturi 
importanti għall-kawża tad-dipressjoni u l-anzjetà, liema sitwazzjoni twassalhom biex 
jagħmlu ħsara lilhom infushom. L-istudju li sar f'isem il-Kummissjoni Ewropea3 jikkonferma 

  
1General Comment No. 28: Equality of rights between men and women (article 3), 29/03/2000 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/13b02776122d4838802568b900360e80?Opendocument
2 Adottata mill-Ewwel Kungress tan-Nazzjonijiet Uniti li sar f'Ġinevra fl-1955 dwar il-
Prevenzjoni ta' Atti Kriminali u t-Trattament tal-Persuni li jikkommettu Reat u 
approvata mir-riżoluzzjonijiet 663 C (XXIV) tal-31 ta' Lulju 1957 u 2076 (LXII) tat-13 
ta' Mejju 1977 tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp34.htm
3 "Women, Integration and Prison: an Analysis of the Processes of the Socio-Labour Integration of Women 
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li "telfiet jew ksur minħabba separazzjoni mit-[...] tfal kienu enfasizzati ħafna fir-rapporti tal-
pajjiżi kollha bħal sors ewlieni ta' uġigħ għan-nisa fil-ħabs." 
Priġunieri li fallew bħala ċittadini jistgħu jagħmlu suċċess bħala ġenituri u barra minn hekk, 
is-suċċess bħala ġenituri jista' jgħinhom isiru ċittadini aħjar. Studji wrew li rabtiet familjari 
tajbin huma importanti meta l-priġunieri jinħelsu speċjalment minħabba li ritorn f'ambjent 
stabbli ta' familja huwa diżinċentiv kbir milli persuna terġa' twettaq reat1. 

B. It-fal

Diversi studji nnotaw id-diffikultajiet involuti meta ssir kwalunkwe ġeneralizzazzjoni dwar l-
impatt tas-separazzjoni mill-ġenituri fuq it-tfal minħabba priġunerija2. Il-limitu safejn it-tfal 
jiġu affetwati mill-priġunerija tal-ġenituri jiddependi fuq numru kbir ta' fatturi: l-età li fiha 
sseħħ il-separazzjoni tat-tfal mill-ġenitur, it-tul tas-separazzjoni, il-familjaretà tat-tfal mal-
persuna l-ġdida li se tieħu ħsiebhom, il-grad ta' stigma li l-komunità tat-tfal tassoċja mal-
priġunerija3. Li tarbija tinżamm ma' ommha tqajjem kwistjonijiet kumplessi dwar il-
faċilitajiet disponibbli għal tfal bħal dawn biex ikun żgurat l-iżvilupp xieraq tagħhom - fiżiku, 
mentali u emozzjonali, inkluża l-interazzjoni tagħhom ma' persuni esterni (speċjalment ma' 
tfal oħra).

Il-Kunsill ta' l-Ewropa jirrakkomanda f'rapport ippubblikat fl-2000, l-iżvilupp ta' "unitajiet 
żgħar u sikuri u semi-sikuri bl-appoġġ tas-servizzi soċjali għal numru żgħir ta' ommijiet li ma 
jeħtiġux kustodja bħal din, fejn it-tfal jistgħu jiġu kkurati f'ambjent tajjeb għalihom u fejn l-
aħjar interessi tagħhom se jkunu ta' importanza kbira, iżda fejn is-sigurtà tkun offruta mill-
pubbliku"4. 

Anke fil-każijiet fejn ikunu provduti unitajiet speċjali għall-ommijiet u t-trabi, dawn ħafna 
drabi huma limitati fin-numru. Dawn l-unitajiet jiswew ħafna flus biex ikunu ffinanzjati u 
għalhekk il-forniment tagħhom huwa inqas mit-talba għalihom. 

C. Iż-Żjarat tat-tfal fil-ħabsijiet:

Iż-żjarat fil-ħabs huma mod vitali kif ir-relazzjonijiet familjari jibqgħu sinifikanti għall-
priġunieri u din l-opportunità għandha tkun offruta kemm jista' jkun malajr. Studju li sar 
Franza wera li jekk priġunier ma jkollu l-ebda kuntatt ma' tfal matul l-ewwel sitt xhur tad-
detenzjoni, ma jkun hemm l-ebda kuntatt ieħur ma' tfal5. 
Il-preservazzjoni tar-rabtiet familjari tilgħab irwol importanti fil-prevenzjoni ta' reati oħra u 
fl-integrazzjoni mill-ġdid tal-priġunieri fis-soċjetà. Madanakollu ċertu numru ta' fatturi bħal 
kundizzjonijiet taż-żjarat li mhumiex flessibbli u ambjenti ta' żjarat mhux sbieħ, jistgħu 

    
Prisoners in Europe", MIP project, coordinated by SURT, Associacio de dones per la Reinsercio Laboral 
(January 2005). http://mip.surt.org/en/final_results.html
1 Studju ta' Oliver Robertson imsemmi qabel.
2 Osservazzjoni ta' Oliver Robertson, ibid, p.11
3 "Forgotten Families - the impacts of imprisonment" in Family Matters, Ann Cunningham, Winter 2001, p.36-
37.
4 http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc00/EDOC8762.htm
5 Relais Enfants-Parents (1999) Maintien des liens en détention, quoted in Liz Ayre et al., 
Children of imprisoned Parents: European Perspectives of Good Practices, 2006, p.48
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jikkawżaw taqlib fir-relazzjonijiet tal-familja u l-kuntatt ma' tfal.  
L-isfida hija li jinħoloq ambjent li jibbilanċja kemm il-bżonnijiet tas-sigurtà u kemm kuntatt 
tajjeb mal-familja (kundizzjonijiet ta' żjarat flessibbli, kamra għż-żjarat li tippermetti ftit 
libertà tal-moviment u privatezza għall-familja, ambjent sabiħ għat-tfal eċċ). 

Inħejju l-futur: integrazzjoni soċjali u professjonali mill-ġdid  

Il-ħabsijiet għandhom jissodisfaw żewġ missjonijiet essenzjali u kumplimentarji: 
- il-protezzjoni tal-pubbliku minn persuni li kellhom imġiba perikoluża jew għall-inqas 
imġiba li kellha tkun penalizzata u 
- l-integrazzjoni mill-ġdid tal-priġunieri fis-soċjetà meta joħorġu mill-ħabs.

A. L-edukazzjoni, t-taħriġ u l-impjieg:

L-istatistika dwar in-nisa priġunieri ġeneralment turi livell baxx ta' edukazzjoni u nuqqas ta' 
ħiliet professjonali. Fir-Renju unit pereżempju, "47% tan-nisa ma għandhom l-ebda kwalifiki 
edukattivi. Filwaqt li 2% tal-popolazzjoni ġenerali kienet eskluża mill-iskola, 33% tal-
priġunieri nisa kienu esklużi mill-iskola"1. Jekk iż-żmien fil-ħabs jintuża biex il-priġunieri 
jippreparaw lilhom infushom għal ħajja aktar stabbli wara li joħorġu mill-ħabs, l-edukazzjoni 
għandha tkun għodda importanti għal dk l-iskop. 

Minħabba riżorsi limitati (staff u finanzi), il-ħabsijiet Ewropej mhumiex f'pożizzjoni li 
jikkumpensaw għan-nuqqasijiet kollha fl-edukazzjoni u fil-ħiliet iżda għandhom għall-inqas 
joffru l-possibilità li jakkwistaw ħiliet edukattivi bażiċi li huma meħtieġa għall-integrazzjoni 
soċjali mill-ġdid tagħhom. 

F'ħafna mill-ħabsijiet Ewropej, issir distinzjoni bejn taħriġ vokazzjonali għan-nisa u t-talbiet 
tas-suq tax-xogħol. Ħafna ħabsijiet joffru taħriġ f'impjieg għan-nisa li hu limitat għall-
iżvilupp tal-ħiliet u l-abilitajiet tradizzjonalment attribwiti għan-nisa fl-irwol kulturali u 
soċjali femminili (il-ħjata, il-'hairdressing', it-tindif, it-tessuti, u l-irrakmar, eċċ). Dawn l-
attivitajiet li huma mħallsin ftit ma jirċivux apprezzament kbir fis-suq tax-xogħol u għalhekk 
jistgħu jiffavorixxu l-kontinwazzjoni ta' inugwaljanzi soċjali kif ukoll jostakolaw l-
integrazzjoni soċjali u professjonali tagħhom.

L-awtoritajiet tal-ħabs għandhom ikunu mħeġġin jipprovdu miżuri ta' taħriġ vokazzjonali ta' 
kwalità għolja li huma adattati għall-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol kif ukoll opportunitajiet 
diversifikati ta' impjieg li mhumiex stereotipati skond il-ġeneru. Għandha tkun promossa 
wkoll kollaborazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' ħabs ma' kumpaniji esterni dwar l-impjieg ta' 
priġunieri, bħala parti mill-proċess ta' riabilitazzjoni tal-priġunieri.

B. L-inklużjoni soċjali

Hekk kif joħorġu mill-ħabs, ħafna priġunieri jaffaċjaw firxa wiesgħa ta' problemi kruċjali 

  
1 ara 
http://www.quaker.org/qcea/prison/Country%20Reports/UK_England%20and%20Wales_%2
0Report%20-%20Final.pdf



PE 396.500v01-00 14/14 PR\689483MT.doc

MT

bħall-assikurazzjoni ta' akkomodazzjoni, id-dħul regolari, ir-relazzjonijiet mat-tfal li jpattu 
għaż-żmien li jkunu għaddew il-ħabs, il-provvediment tal-bżonnijiet tat-tfal u l-membri l-oħra 
dipendenti tal-familja. 

L-inklużjoni soċjali b'suċċess tal-priġunieri għandha tkun ippreparata waqt u wara l-
priġunerija b'koperazzjoni mas-servizzi soċjali u organizzazzjonijiet rilevanti oħra biex tkun 
żgurata tranżizzjoni mingħajr ħafna problemi bejn il-priġunerija u l-libertà. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-preparazzjoni psikoloġika (l-ipproċessar tar-reat, l-ittrattar tat-trawmi 
u l-vizzji permezz ta' appoġġ psikoloġiku u trattament xierqa) u lill-provvediment ta' appoġġ 
soċjali għar-rilaxx (l-iffunzjonar ta' proġetti pożittivi eċċ.)


