STQARRIJA STAMPA:

Prepare the Ground for Economic Independence

Indipendenza ekonomika ugwali għan-nisa u l-irġiel hija prerekwiżit għall-ugwaljanza bejn ilġeneri. F’dan il-kuntest il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE)
nediet sett ta’ inizjattivi biex tindirizza d-disparitajiet bejn il-ġeneri matul il-ħajja li jfixklu lindipendenza ekonomika tan-nisa permezz ta’ proġett ta’ sentejn Prepare the Ground for
Economic Independence - (PGEI).

Il-Konferenza nfetħet mill-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza l-Onor. Dr Helena
Dalli fejn irrimarkat li l-indipendenza ekonomika ugwali għan-nisa u l-irġiel, mhux biss
issaħħaħ l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, iżda wkoll tkabbar l-ekonomija tal-pajjiż, il-prosperità u
l-kompetittività.

Il-Ministru Dalli affermat li l-indipendenza ekonomika ugwali ġeneralment tinkiseb permezz
ta’ aċċess u kontroll ugwali għar-riżorsi ekonomiċi u opportunitajiet, u aċċess ugwali għallimpjiegi. B’hekk, miżuri varji bħas-servizzi b’xejn ta’ kura tat-tfal, il-Breakfast Klabb, il-Klabb
3-16, u l-fond tal-liv tal-maternità ħeġġew lill-iktar nisa biex jidħlu jew jibqgħu fis-suq taxxogħol b’żieda sinifikanti ta’ 12.3% fir-rata ta’ impjieg tan-nisa fl-aħħar ħames snin.

Minbarra l-importanza tal-parteċipazzjoni ikbar fl-impjiegi, il-Ministru Dalli rreferiet għallimpenn tal-Gvern sabiex jiżgura li l-prinċipju ta’ ‘pagi indaqs għal xogħol tal-istess valur’
huwa mħares fil-prattika permezz ta’ struttura apposta li se tinħoloq fid-Dipartiment tarRelazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg biex tinġabar l-informazzjoni neċessarja u tinvestiga
lmenti dwar pagi mhux indaqs.

Fid-dawl ta’ dan, il-Ministru Dalli faħħret il-proġett li se jfittex biex jagħti setgħa lill-partijiet
interessati biex iħaddnu opportunijiet ugwali sabiex inaqqsu d-disparitajiet fil-pagi u lpensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel.

Fid-diskors tagħha, il-Kummissarju tal-NCPE Renee Laiviera rrimarkat li d-differenza bejn ilpagi tal-irġiel u n-nisa mhux biss idgħajjef l-indipendenza ekonomika tan-nisa meta jkunu
jaħdmu, iżda wkoll li l-inugwaljanzi għandhom tendenza li jikbru mal-età u jsarrfu f’disparità
sinifikanti fil-pensjonijiet fis-snin tal-irtirar. Filfatt, in-nisa f’Malta huma f’riskju ogħla ta’
faqar jew esklużjoni soċjali mill-irġiel matul il-ħajja, b’tali riskji jiżdiedu mal-età.

Is-Sra Laiviera provdiet deskrizzjoni tas-sitwazzjoni kurrenti f’Malta rigward l-inugwaljanzi
tal-ġeneru relatati mal-indipendenza ekonomika li jwasslu għad-differenza fil-pagi, bħassegregazzjoni tal-ġeneri fl-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol; l-inugwaljanza fit-tqassim tarresponsabbiltajiet ta’ kura li għandhom tendenza jħallu impatt negattiv fuq il-karriera tannisa; nuqqas ta’ rappreżentanza ta’ nisa f’pożizzjonijiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet; u l-valur
inqas ta’ xogħolijiet f’setturi ddominati min-nisa.

Għal dan il-għan, is-Sra Laiviera qalet li l-proġett imniedi llum se jindirizza l-inugwaljanzi
matul il-ħajja, fost oħrajn permezz ta’ kampanji dwar it-tendenzi relatati mal-ġeneru fledukazzjoni, sapport lin-nisa biex jibqgħu f’impjiegi ta’ kwalità u t-tisħiħ tal-indipendenza
ekonomika ugwali.

Is-Sra Annalise Frantz, Eżekuttiv Anzjan tal-NCPE (Proġetti), tat deskrizzjoni tal-attivitajiet li
se jsiru. Partikularment, l-NCPE se tkun qed issaħħaħ l-Equality Mark, li hija mogħtija lil
kumpaniji/organizzazzjonijiet li jagħmlu l-ugwaljanza tal-ġeneru waħda mill-valuri prinċipali
tagħhom, billi tiġi żvillupata għodda għall-awditjar ta’ paga ugwali.

Sabiex tinferex iżjed l-informazzjoni mal-partijiet interessati differenti, l-NCPE se tniedi
kampanji informattivi fuq id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa u fuq id-diskrepanza filpensjonijiet bejn il-ġeneri, u se tagħmel sessjonijiet ta’ konsultazzjoni mar-rappreżentanti
tat-trejdjunjins fuq paga ugwali għan-nisa u rġiel. Kors ta’ taħriġ-għal-min-iħarreġ se jsir lil
konsulenti għall-impjieg, għalliema li jiggwidaw lill-istudenti dwar il-karrieri u għalliema
gwida biex jgħinu lill-istudenti żgħażagħ biex jagħmlu għażliet għaqlin fis-suġġetti ta’ studju.

Il-proġett se jinkludi żewġ studji ta’ riċerka dwar: għodod ta’ suċċess fuq il-Paga Ugwali
f’livell Ewropew sabiex tiġi żvilupata għodda simili adattata għas-suq tax-xogħol f’Malta u
apposta għal proċess ta’ ċertifikazzjoni tal-Equality Mark; u studju ieħor dwar kif itTrejdjunjins Ewropej jindirizzaw il-monitoraġġ tal-paga ugwali għan-nisa u l-irġiel waqt innegozjar ta’ ftehim kollettiv sabiex jiġi mqassam dan it-tagħrif mat-trejdjunjins lokali.
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