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STQARRIJA GĦALL-MEDIA:
Ħarsa lejn il-Global Gender Gap Report 2016

Fil-kuntest tad-diskussjoni dwar il-Global Gender Gap Report tal-2016 (tal-World Economic
Forum), il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) għamlet analiżi
dettaljata ta’ dan ir-Rapport. L-NCPE qiegħda hawnhekk telenka l-punti ewlenin li ħarġu
mill-punteġġ u l-klassifika ta’ Malta kif ukoll l-iskop tal-Global Gender Gap Report.

L-iskop tar-Rapport

Ir-rilevanza tal-Global Gender Gap Report għall-kuntest nazzjonali tinsab fir-rikonoxximent li
r-Rapport ma jikkonċernax il-livelli ta’ żvilupp; ir-rapport ikejjel biss id-differenzi bejn in-nisa
u l-irġiel (gaps). Għalhekk, pajjiżi fejn hemm problemi bħal per eżempju rati għolja ta’
qgħad, jista’ jagħti l-każ li jiksbu punteġġ u klassifika tajba fir-rapport jekk id-differenza flimpjieg tan-nisa u l-irġiel tkun żgħira. F’każijiet bħal dawn, il-punteġġ ma jkunx jindika
sitwazzjoni aħjar għan-nisa, iżda jindika biss sitwazzjoni li hi iebsa l-istess kemm għan-nisa kif
ukoll għall-irġiel.

F’dan il-kuntest, biex wieħed jara l-progress matul iż-żmien fid-differenza bejn is-sessi (gap)
f’pajjiż partikolari, hu aktar utli li wieħed iħares lejn il-punteġġi milli lejn il-klassifiċi, għaliex
dawn tal-aħħar jiddependu fuq il-punteġġi ta’ pajjiżi oħrajn iktar milli fuq l-andament talpajjiż partikolari.

Ir-riżultati ta’ Malta fl-2016

Il-Global Gender Gap Report juża erba’ indikaturi biex ikejjel id-differenza bejn is-sessi (gap)
- (i) il-parteċipazzjoni ekonomika, (ii) l-edukazzjoni, (iii) is-saħħa, u (iv) is-sehem fil-politika.

Fir-rapport tal-2016, Malta tejbet il-punteġġ tagħha fl-indikaturi tal-parteċipazzjoni
ekonomika u s-sehem fil-politika. Għalkemm il-punteġġ f’dawn iż-żewġt oqsma tjieb, għadu
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relattivament baxx. Dan minħabba li l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, minkejja li
qed tiżdied, għadha baxxa, u li r-rappreżentanza tan-nisa fil-politika baqgħet ukoll baxxa tul
is-snin.

Il-punteġġ għall-indikatur tas-saħħa ma nbidilx u Malta hawnhekk tgawdi kważi ugwaljanza
sħiħa.

Malta kisbet punteġġ inqas fil-qasam tal-edukazzjoni. Dan it-tnaqqis kien dovut minħabba li
l-punteġġ ta’ Malta fl-indikatur tal-edukazzjoni naqas fir-rigward ta’ kemm subien u bniet
jiġu rreġistrati għall-edukazzjoni primarja u sekondarja. Huwa diffiċli li wieħed jifhem kif ilpunteġġ naqas f’dan ir-rigward meta f’Malta r-reġistrazzjoni tas-subien u l-bniet hija
obbligatorja għal kulħadd b’mod ugwali. Kien dan it-tnaqqis fl-indikatur tal-edukazzjoni li
wassal għal punteġġ totali aktar baxx meta mqabbel mal-2015.

Ir-riżultati għal Malta fil-Global Gender Gap Report tal-2016 juru kemm progress kif ukoll
sfidi f’dak li għandu x’jaqsam mal-ugwaljanza bejn is-sessi. Dawn ir-riżultati jistgħu jkunu
mifhuma b’mod sħiħ meta wieħed iżomm f’moħħu li r-Rapport iħares lejn id-differenzi bejn
is-sessi (gaps) u mhux lejn il-livelli ta’ żvilupp.

