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Stqarrija lill-media
Reazzjoni tal-NCPE għal rapporti fil-media li jikkwotaw studju maħruā mill-MBB
dwar l-impatt ekonomiku tal-estensjoni tal-leave tal-maternità
Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) tagħraf l-importanza
ta’ estensjoni raāonevoli sa massimu ta’ 18-il āimgħa ta’ leave tal-maternità, permezz ta’
perjodu adekwat għall-implimentazzjoni tiegħu. L-NCPE qed tagħti r-reazzjoni tagħha għal
rapporti fil-media li jikkwotaw studju maħruā din il-āimgħa mill-Malta Business Bureau
(MBB). Dan l-istudju janaliŜŜa l-impatt ekonomiku tal-estensjoni tal-leave tal-maternità sa
20 āimgħa kif qed tipproponi l-UE.
L-NCPE tagħraf li l-implikazzjonijiet ekonomiëi ta’ miŜuri bħal dawn m’għandhomx jitqiesu
għalihom waħedhom. Aktar minn hekk, il-leāislazzjoni ta’ bħalissa u l-leave tal-maternità li
potenzjalment jista’ jingħata fil-futur, kif ukoll kull miŜura oħra relatata marresponsabbilitajiet tal-familja m’għandhomx ikunu utilizzati bħala deterrent għar-reklutaāā
ta’ ħaddiema āodda u għall-pagi tal-individwi. Għalhekk, ikun kontra l-liāi li wieħed
jikkunsidra r-responsabbilitajiet tal-familja bħala fattur determinanti fir-reklutaāā u flimpjiegi minħabba li dawn diāà huma salvagwardjati permezz tal-leāislazzjoni nazzjonali
dwar il-āeneru. Prattiëi diskriminatorji rispettivi huma wkoll investigati mill-NCPE.
L-impatt soëjali ta’ dawn il-miŜuri jeħtieā li jittieħed inkonsiderazzjoni għall-benefiëëju
kemm tal-familja kif ukoll tas-soëjetà. Dan hu importanti l-aktar fid-dawl tat-tnaqqis fir-rata
tat-twelid u sfidi oħrajn relatati mal-familja. Barra minn hekk, studji juru wkoll li
arranāamenti flessibbli għax-xogħol jagħtu spinta lill-produttività u lis-sodisfazzjon talħaddiema. Hu għalhekk ta’ ħtieāa kbira li tissaħħaħ l-aëëessibilità għal miŜuri favur il-familja
fuq il-post tax-xogħol.
Bħalissa, il-leave tal-maternità tintitola lill-impjegati nisa f’xogħol full-time għal 14-il
āimgħa ta’ leave imħallas li almenu sitt āimgħat minn dan il-leave jridu jittieħdu bilfors wara
l-ħlas. Mill-banda l-oħra, il-missirijiet impjegati fl-amministrazzjoni pubblika huma intitolati
għal-leave tal-paternità li jikkonsisti f’jumejn leave bi ħlas li jrid jittieħed fi Ŝmien ħmistax-il
āurnata mit-twelid tat-tarbija. Il-āenituri, inkluŜ dawk li jaddottaw, għandhom ukoll ilpossibilità li jitolbu l-leave għall-āenituri biex jieħdu ħsieb lil uliedhom taħt it-tmien snin.
Għaldaqstant, dawk il-āenituri li jaħdmu fl-amministrazzjoni pubblika jistgħu jibbenefikaw
minn sena leave bla ħlas, filwaqt li dawk il-āenituri li jaħdmu fis-settur privat jistgħu
jibbenefikaw minn tliet xhur leave mhux imħallas kull wieħed (mhux-trasferibbli). MiŜuri
oħra jistgħu jkunu disponibbli fuq il-post tax-xogħol skont il-ftehim kollettivi tal-entitajiet
rispettivi u mill-arranāamenti li jistgħu jsiru fuq ix-xogħol.
L-għan tal-estensjoni tal-leave tal-maternità ssaħħaħ is-saħħa u s-sigurta tan-nisa tqal, dawk li
jkunu għadhom kif welldu, kif ukoll lit-trabi tagħhom. Fid-dawl ta’ din id-diskussjoni, hu
importanti li tkun iëëarata wkoll id-distinzjoni bejn il-leave tal-maternità u possibilitajiet oħra
ta’ leave. Il-leave tal-āenituri hu importanti minħabba li jissalvagwardja l-aëëessibilità għal
opportunitajiet indaqs għall-āenituri u s-sehem attiv tagħhom fil-ħajja u r-responsabbilitajiet
tal-familja, kif ukoll fid-dinja tax-xogħol. Għaldaqstant, il-leave għall-āenituri jiffaëilita rrikonëiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tal-āenituri. Il-bilanë bejn ix-xogħol u lfamilja hu essenzjali sabiex ikun assigurat li l-āenituri jkollhom l-opportunità biex jieħdu

National Commission for the Promotion of Equality

ħsieb lil uliedhom u ‘l membri oħrajn fil-familja li jkunu dipendenti fuqhom. Dawn il-miŜuri
jsaħħu wkoll l-opportunitajiet indaqs biex ikun hemm parteëipazzjoni fid-dinja tax-xogħol
anke meta wieħed iqis li r-rata ta’ parteëipazzjoni tan-nisa f’Malta hi ta’ madwar 38 fil-mija.
Għaldaqstant, hu kontinwu l-bŜonn għall-āenituri li jkollhom opportunitajiet ugwali fuq ilpost tax-xogħol. śieda fil-parteëipazzjoni fis-suq tax-xogħol teħtieā ukoll attenzjoni
sostanzjali fl-istimi ekonomiëi.
L-NCPE ittenni li l-miŜuri favur il-familja għandhom ikunu kkumplimentati minn strutturi
adekwati li joffru appoāā, fosthom faëilitajiet ta’ kura tat-tfal u l-possibilità ta’ miŜuri favur
il-familja oħrajn bħat-telework. L-NCPE tagħraf l-importanza ta’ dawn il-miŜuri favur ilfamilja u faëilitajiet bħal dawn sabiex permezz tagħhom tingħata għajnuna lill-āenituri firresponsabbilitajiet tagħhom b’tali mod li jkunu jistgħu jibqgħu jew jidħlu fid-dinja taxxogħol.
L-NCPE toffri għajnuna lil min iħaddem u lill-ħaddiema għal diffikultajiet li jista’ jkun
hemm f’dak li għandu x’jaqsam ma’ miŜuri favur il-familja, kif ukoll lill-pubbliku ināenerali
u entitajiet oħrajn f’dak li hu relatat ma’ trattament ugwali. Wieħed jista’ jagħmel kuntatt
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