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Stqarrija g ħall-Istampa – Konferenza Stampa tal-NCPE rigward il -tnedija tal-

Equality Mark 

 

Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) llum nediet l-

Equality Mark bħala parti minn proāett ko-finanzjat mill-Unjoni Ewropea bit-titlu FSE 

3.47 – Nattwalizzaw il-Potenzjal tal-Mara (Unlocking the Female Potential). 

Il-Kummissjoni ser tidentifika u tippremja dawk l-organizzazzjonijiet li juru impenn lejn 

l-ugwaljanza bejn is-sessi u b’hekk jiāu ëëertifikati bħala postijiet tax-xogħol li veru 

jħaddnu dan il-valur. Karatteristika ta’ din ië-ëertifikazzjoni hi l-logo tal-Equality Mark 

li l-organizzazzjonijiet jistgħu juŜaw fil-pubblikazzjonijiet u d-dokumentazzjoni 

tagħhom. Dawk l-organizzazzjonijiet li jiāu ëëertifikati, se jinghataw promozzjoni 

lokalment sabiex l-għemil u l-prattiëi tagħhom jiāu ppreŜentati bħala standard ta’ 

kwalità,  li għandu jintlaħaq mill-organizzazzjonijiet kollha u li jattiraw lil dawk li qed 

ifittxu impjieg. 

 

Il-Kummissjoni Ŝviluppat numru ta’ prinëipji rigward l-ugwaljanza biex jithaddnu mill-

organizzazzjonijiet b’kollaborazzjoni ma’ min iħaddem u s-sieħba fil-proāett tagħhom. 

Dawn huma: il-Korporazzjoni tax-Xogħol u t-Taħriā (ETC), il-Fondazzjoni għall-

IŜvilupp tar-RiŜorsi Umani (FHRD), il-General Workers Union (GWU), l-Assoëjazzjoni 

Maltija ta’ min Iħaddem (MEA) u l-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM).  

 

Sabiex organizzazzjonijiet jiāu ppremjati bië-êertifikat tal-Equality Mark, dawn iridu: 

jimplimentaw policies rigward l-ugwaljanza u l-fastidju sesswali; iwettqu miŜuri biex 

iħaddnu opportunitajiet indaqs kemm għal reklutaāā u kif ukoll għal prattiëi oħra 

relatati mal-impjieg; u jiŜguraw inëentivi għal Ŝvilupp personali u tal-karriera li 

jippremjaw lil ħaddiema fuq baŜi ta’ ħiliet u kapaëitajiet u mhux skond is-sess jew l-

istat ëivili tagħhom. Fost numru ta’ inizjattivi oħra, min iħaddem irid juri impenn lejn l-

implimentazzjoni ta’ miŜuri favur il-familja u bilanë bejn xogħol u l-ħajja għal dawk l-

irāiel jew in-nisa li għandhom responsabilitajiet ta’ kura ta’ persuni dipendenti. 
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Hemm numru ta’ benefiëji għal organizzazzjonijiet li jiddeëiedu li jiāu ëëertifikati bħala 

intrapriŜa li jqisu l-ugwaljanza.  

Numru ta’ stħarriā li saru f’pajjiŜi differenti wrew li dawk l-organizzazzjonijiet li 

jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-prattiëi tagħhom ikollhom vantaāā ëar fuq 

intrapriŜi oħra fl-istess settur. Dan āie attribwit għal numru ta’ fatturi bħal: l-

opportunità li jaëëessaw il-potenzjal sħiħ tat-talent waqt ir-reklutaāā biex jiāi Ŝgurat li 

jintaghzlu l-ahjar ħaddiema; il-fatt li meta jkun hemm bilanë bejn is-sessi fil-post tax-

xogħol, dawn ikunu jistgħu jilqgħu b’aktar suëëess il-bŜonnijiet u x-xewqat tal-klijenti 

tagħhom minħabba li jiriflettu is-suq ; u l-inkoraāāiment ta’ lealtà fl-organizzazzjoni li 

tnaqqas l-ispejjeŜ minħabba li l-impjegati jibqgħu jaħdmu fl-istess organizzazzjoni. 

Meta organizzazzjoni tiāi ppremjata bl-Equality Mark issir post tax xoghol tal-għaŜla 

għal dawk li qed ifittxu xogħol. 

 

Dan il-proāett tfassal fuq prijoritajiet nazzjonali biex jiāi faëilitat l-impjieg tan-nisa billi 

jinghataw inëentivi indiretti għal post tax-xogħol. L-Equality Mark hi kkumplimentata 

b’attivitajiet ta’ riëerka sabiex, fost fatturi oħrajn, ikun hemm gharfien dwar: il-

prospetti tal-ħajja ta’ āenituri ŜgħaŜagħ; ix-xewqat u l-opportunitajiet tal-imprendituri u 

l-ħaddiema b’kuntratt, ir-rilevanza ta’ indipendenza ekonomika għall-mara Maltija, il-

ħiliet tal-popolazzjoni inattiva; u l-fatturi li qed jaffettwaw il-perëezzjoni ta’ nisa 

Għawdxin rigward ix-xogħol. 

 

Għal aktar informazzjoni dwar ë-ëertifikat tal-Equality Mark, Ŝuru is-sit 

www.equality.gov.mt jew ikkuntattjaw il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni 

tal-Ugwaljanza b’email fuq equality@gov.mt jew fuq in-numru tat-telefon 2590 3850. 

 


