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STQARRIJA GĦALL-MEDIA:  L-isfidi fil-qasam tal-ugwaljanza disku ssi mal-ET 
Ambaxxatur Amerikan għal Malta, Prof. Douglas Kmiec 
 
L-isfidi li għaddej minnhom il-qasam tal-ugwaljanza f’Malta kienu diskussi bejn l-
Ambaxxatur tal-Istati Uniti tal-Amerika għal Malta, Prof. Douglas Kmiec, u rappreŜentanti 
tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE).  Waqt Ŝjara ta’ 
korteŜija fl-uffi ëini tal-NCPE fil-Blata l-Bajda, Prof. Kmiec ingħata ħarsa lejn ir-rwol u d-
dmirijiet tal-NCPE f’dak li għandu x’jaqsam mal-mandat tagħha li tippromwovi l-ugwaljanza 
u tiāāieled id-diskriminazzjoni. 
 
Id-Direttur EŜekuttiv tal-NCPE, Dr Romina Bartolo, spjegat li bħalissa waħda mill-iktar sfidi 
iebsin għall-ugwaljanza hi li tiāi indirizzata r-rata baxxa ta’ parteëipazzjoni tan-nisa fis-suq 
tax-xogħol.  Dr Bartolo emfasizzat fuq l-importanza li jkunu pprovduti miŜuri favur il-
familja, bħalma huma sigħat flessibbli ta’ xogħol u telework.  Dawn għandhom ikunu 
aëëessibbli kemm għall-irāiel kif ukoll għan-nisa fuq il-post tax-xogħol u Ŝ-Ŝewā sessi 
għandhom ikunu inkoraāāiti biex jagħmlu uŜu minnhom.  Dr Bartolo semmiet ukoll il-bŜonn 
li jinfetħu aktar ëentri għall-ħarsien tat-tfal li jkunu aëëessibbli u affordabbli minn kulħadd. 
 
L-ET Ambaxxatur Kmiec emfasizza li l-parteëipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol hi ta’ 
importanza kbira.  Prof. Kmiec iddeskriva l-proāetti parzjalment iffinanzjati mill-UE li 
bħalissa l-NCPE qed taħdem fuqhom bħala “proāetti eëëellenti”.  VS 2010/0569 Naħsbu 
b’Mod Ugwali għandu fil-mira tiegħu liŜ-ŜgħaŜagħ permezz ta’ SimpoŜju dwar id-
diskriminazzjoni multipla, kompetizzjoni u wirja tal-arti u l-fotografija.  Proāett ieħor – 
VS/2010/0819 L-Integrazzjoni tal-Prinëipju tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi – fil-Prattika   
għandu l-għan li jistabbilixxi network ta’ persuni li jaħdmu fi ħdan il-Ministeri li jingħataw 
is-setgħa li jimplimentaw il-prinëipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi, u jipprovdi taħriā fuq il-
post tax-xogħol.  Dan il-proāett jinkludi wkoll SimpoŜju dwar prattiëi tajba u workshops ta’ 
taħriā. 
 
L-ET Ambaxxatur Kmiec kien interessat ferm fl-inizjattiva tal-Marka tal-Ugwaljanza li 
permezz tagħha l-NCPE qed tidentifika u tippremja organizzazzjonijiet li juru impenn lejn l-
ugwaljanza bejn is-sessi billi tiëëertifikhom bħala organizzazzjnijiet li tassew joffru 
opportunitajiet indaqs.  Il-Marka tal-Ugwaljanza tifforma parti minn proāett ieħor ko-
finanzjat mill-UE bit-titlu ESF 3.47 – Natwalizzaw il-Potenzjal tal-Mara.  
 
Sfidi oħra li kienu diskussi mal-Ambaxxatur għall-Istati Uniti kienu s-sehem tal-missier fir-
responsabbilitajiet tal-familja, il-bilanë bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, u d-diskriminazzjoni 
fl-aëëess ta’ oāāetti u servizzi għal persuni ta’ razza u oriāini etnika differenti. 
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