Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza

STQARRIJA GĦALL-MEDIA:
Ir-reazzjonijiet tal-NCPE għall-Budget 2012
Wara d-diskors tal-Budget 2012, il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni talUgwaljanza (NCPE) tagħraf l-impenn tal-Gvern biex jissaħħu l-opportunitajiet indaqs u linkluŜjoni ta’ persuni li m’humiex daqshekk rappreŜentati fl-isferi ekonomiëi u soëjali.
L-NCPE hi tal-fehma li fil-proposti li tressqu f’dan il-Budget, il-prinëipju tal-ugwaljanza bejn
is-sessi għandu jkun integrat biex ikomplu jittieħdu inkonsiderazzjoni ë-ëirkostanzi u lbŜonnijiet differenti tan-nisa u l-irāiel fis-suq tax-xogħol, l-intraprentitorija, fl-ambjent, ledukazzjoni, is-saħħa kif ukoll fi ħdan il-familji. F’dan ir-rigward, il-proposti tal-Budget
għandhom jaëëertaw li s-sess u r-responsabbilitajiet familjari tal-individwi ma jimpedux linkluŜjoni jew ir-rappreŜentanza tagħhom fl-isferi ekonomiëi u soëjali. Barra minn hekk,
matul l-implimentazzjoni ta’ dawn il-proposti jridu jittieħdu inkonsiderazzjoni l-karatteristiëi
u l-vulnerabbilitajiet ta’ diversi nisa u rāiel li huma f’riskju akbar ta’ faqar u eskluŜjoni.
Għaldaqstant, l-NCPE tilqa’ b’mod poŜittiv l-impenn tal-Gvern li jsir uŜu aħjar mit-talenti, ilħiliet u l-potenzjal tar-riŜorsi umani. B’mod partikolari, l-NCPE tapprova l-impenn li
jissaħħu l-aëëessibilità u l-flessibilità ta’ korsijiet ta’ tagħlim tul il-ħajja kif ukoll li jkunu
inkoraāāuti aktar persuni, b’mod partikolari nisa, biex tiŜdied il-parteëipazzjoni fis-suq taxxogħol. F’dan il-kuntest, inëentivi fiskali flimkien mal-proposta ta’ ‘komputazzjoni talāenitur’ għat-taxxa fuq id-dħul, jinkoraāixxu aktar nisa li jidħlu jew jirritornaw fid-dinja taxxogħol,
Barra minn hekk, aktar għarfien dwar il-bilanë bejn il-ħajja u x-xogħol u l-miŜuri rispettivi
jiffaëilitaw ir-rikonëiljazzjoni bejn ir-responsabbilitajiet professjonali u dawk tal-ħajja
privata. Il-bilanë bejn il-ħajja u x-xogħol hu meħtieā mhux biss biex tiŜdied ilparteëipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol iŜda wkoll biex jitħarsu aktar l-opportunitajiet
indaqs kemm għall-irāiel kif ukoll għan-nisa. L-NCPE ittenni li l-istrutturi ta’ appoāā għal
dawk il-persuni li għandhom responsabbilitajiet familjari jkomplu jgħinu lil dawn il-persuni
biex jibbilanëjaw ir-responabbilitajiet tagħhom. Għaldaqstant, l-NCPE tilqa’ b’mod poŜittiv
l-investiment propost fië-ëentri għall-ħarsien tat-tfal, fië-ëentri ta’ matul il-jum u dawk ta’
matul il-lejl għall-anzjani, kura speëifika għall-persuni li għandhom id-dimenzja u miŜuri
oħra li jappoāājaw l-indipendenza ta’ persuni fil-bŜonn.
L-NCPE hi tal-fehma li l-estensjoni tal-leave tal-maternità tikkontribwixxi għat-tisħiħ tassaħħa u s-sigurtà tan-nisa tqal, in-nisa li jkunu għadhom kemm welldu, kif ukoll għat-tarbija
tagħhom. F’dan il-kuntest, l-NCPE tirrikonoxxi din l-estensjoni u l-kontribuzzjoni tal-Gvern
li jiffinanzja n-nefqa relatata magħha.
L-NCPE tinkoraāixxi wkoll l-impenn tal-Gvern għall-prevenzjoni u għall-identifikazzjoni
bikrija tal-kanëer tas-sider permezz tal-Programm ta’ Screening tas-Sider li għal darb’oħra
ssemma f’dan il-Budget.
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