Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza

STQARRIJA GĦALL-MEDIA:
L-Universitajiet u l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka għandhom bżonn kemm nisa u kemm irġiel
Fl-2012, in-nisa fl-Unjoni Ewropea rrappreżentaw aktar min-nofs tal-istudenti gradwati iżda kienu
jammontaw għal 33% biss tar-riċerkaturi kollha. Id-differenza bejn iż-żewġ sessi hi ħafna ikbar fost
akkademiċi li jinsabu f’pożizzjonijiet għolja u fost kapijiet ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja.
Din id-differenza bejn is-sessi tidher ukoll f’Malta, fejn 29.5% biss tar-riċerkaturi u 31.5% tal-akkademiċi
huma nisa1. Mill-banda l-oħra, aktar nisa jinsabu fost gradwati f’livelli għolja f’Malta u dawn jammontaw
għal kważi nofs tal-gradwati bil-PhD (fl-2012, 46.2% tal-gradwati bil-PhD kienu nisa meta mqabbel ma’
25.0% fl-2004)2.
F’dan il-kuntest, il-European Institute for Gender Equality (EIGE) u l-Kummissjoni Ewropea qed jindirizzaw ilbżonn li jkun hemm ugwaljanza kemm għan-nisa kif ukoll l-irġiel fl-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u fis-settur
tal-edukazzjoni għolja billi nidew manwal ġdid biex iservi ta’ appoġġ għar-riċerkaturi, li jġib l-isem ta’ GEAR
– Gender Equality in Academia and Research.
L-għan ta’ dan il-manwal hu li tissaħħaħ ir-rappreżentanza tan-nisa u li n-nisa jinżammu fil-livelli kollha talkarrieri xjentifiċi tagħhom kif ukoll biex jippromwovi l-integrazzjoni tas-sessi fil-kontenut tar-riċerka u linnovazzjoni.
Dan il-manwal jipprovdi lill-universitajiet u l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka b’għodda prattiċi dwar kif issir
bidla istituzzjonali fis-settur tar-riċerka, li għadu ddominat mill-irġiel. Jiġbor fih il-prattiċi tajbin taluniversitajiet u l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u hu bbażat fuq ir-riżultati ta’ proġetti ffinanzjati mill-UE filqasam tal-Pjani dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-bidla istituzzjonali.
F’suq globali ta’ ideat, importanti li jkun attirat it-talent kemm għall-innovazzjoni u kif ukoll għas-suċċess
tal-organizzazzjonijiet. Hu essenzjali wkoll li ħadd ma jitħalla lura minħabba s-sess tiegħu/ha.
F’dan ir-rigward, il-Kummissarju tal-UE għar-Riċerka, Xjenza u Innovazzjoni, Carlos Moedas, għamel sejħa
lill-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u universitajiet fl-Istati Membri biex jippromwovu aktar l-opportunitajiet
indaqs fost l-ħaddiema tagħhom bl-għajnuna ta’ pjani dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u billi jkun hemm
qsim tal-aħjar prattiċi.
Il-manwal GEAR jista’ jinstab hawnhekk: http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolsmethods/GEAR
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