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Seminar: Id-Diskrepanzi fil-Pagi u l-Pensjonijiet abbażi tal-Ġeneru  

L-isterjotipi tas-sess, is-segregazzjoni tal-ġeneri fl-edukazzjoni u fis-suq tax-xogħol, in-nuqqas 

ta’ nisa f’pożizzjonijiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, it-tqassim inugwali ta’ xogħol ta’ kura mhux 

imħallas bejn in-nisa u l-irġiel u d-diskriminazzjoni fil-pagi, kollha jsaħħu d-diskrepanza fil-

pagi abbażi tal-ġeneru. Eventwalment, dan kollu jwassal ukoll għad-diskrepanza fil-

pensjonijiet bejn pensjonanti nisa u irġiel u inġustizzji oħrajn fis-suq tax-xogħol. F’dan il-

kuntest, l-NCPE organizzat seminar nhar it-18 ta’ Novembru bħala parti mill-proġett 

kofinanzjat mill-U.E. Prepare the Ground for Economic Independence. 

Fid-diskors tal-ftuħ, il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, L-Onor. Edward 

Zammit Lewis sostna li l-indipendenza ekonomika ugwali hija meħtieġa mhux biss biex l-

individwi jiżviluppaw il-poteznjal tagħhom iżda wkoll sabiex in-nisa u l-irġiel ikollhom 

kontroll aħjar fuq ħajjithom u jagħmlu għażliet aktar għaqlin. Huwa saħaq li, inġenerali, in-

nisa huma ferm inqas indipendenti ekonomikament mill-irġiel minkejja li l-parteċipazzjoni tan-

nisa fis-suq tax-xogħol żdiedet tul dawn l-aħħar sitt snin. Il-Ministru Zammit Lewis enfasizza 

li numru ta’ miżuri twettqu biex in-nisa jsiru iktar indipendenti ekonomikament u jidħlu jew 

jibqgħu fis-suq tax-xogħol.  

Il-Ministru Zammit Lewis tenna l-impenn tal-gvern li jassigura li l-prinċipju ta’ ‘paga ugwali 

għal xogħol ugwali’ jitħares biex tisskota l-ħidma kontra d-diskriminazzjoni bejn is-sessi fl-

impjiegi. Fl-aħħar nett, il-Ministru Zammit Lewis irrikonoxxa l-importanza li nindirizzaw id-

diskrepanza fil-pagi abbażi tal-ġeneru mhux biss biex inaqqsu d-diskrepanza fil-pensjonijiet 

bejn pensjonanti nisa u irġiel iżda wkoll sabiex nassiguraw li jkollna tkabbir ekonomiku 

b’saħħtu u sabiex nagħmlu l-aħjar użu tal-ħiliet u l-kapaċitajiet ta’ nies differenti għall-

benefiċċju ta’ kulħadd.  

 

 

 



 

 

 

Il-Kummissarju tal-NCPE, is-Sa Renee Laiviera saħqet li f’Malta n-nisa jaqilgħu tnax fil-mija 

inqas mill-irġiel, diskrepanza fil-paga li, għalkemm hija inqas mill-medja Ewropea ta’ 16%, 

qiegħda tiżdied gradwalment hekk kif il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol kulma 

jmur dejjem tikber. Għal dawn l-aħħar snin, l-NCPE kompliet taħdem sabiex tindirizza din l-

isfida fid-diskrepanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel. Fost inizzjattivi oħrajn, l-NCPE organizzat 

konferenza, kampanji ta’ għarfien u l- Equality Mark. Is-Sa Laiviera semmiet ukoll l-irwol tal-

NCPE li tinvestiga lmenti ta’ diskriminazzjoni fil-paga. Fil-fatt, fl-2015, l-NCPE ikkonkludiet 

investigazzjoni dwar persuna li ma ngħatatx paga ugwali għal xogħol ugwali abbażi tal-ġeneru, 

li wasslet għal żieda sostanzjali fis-salarju ta’ min ressaq l-ilment. 

Is-Sa Laiviera semmiet ukoll li f’Settembru tal-2018, l-NCPE nediet numru ta’ inizjattivi li 

jindirizzaw id-diskrepanzi tal-pagi u tal-pensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel permezz ta’ proġett 

kofinanzjat mill-U.E Prepare the Ground for Economic Independence li mistenni jibqa’ 

għaddej sa Awwissu 2020. L-għan tal-proġett huwa li jqajjem kuxjenza dwar id-diskrepanzi 

fil-pagi u fil-pensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel, jagħti informazzjoni liż-żgħażagħ kif 

għandhom jagħmlu għażliet għaqlija f'suġġetti ta’ studju, jipprovdi iktar tagħrif dwar il-paga 

ugwali għan-nisa u l-irġiel lir-rappreżentanti tal-unjins, u jiżviluppa għodda dwar il-pagi 

ugwali għall-kuntest nazzjonali u għall-Equality Mark.  

Is-Sa Joana Micallef, Promotur tal-Proġett mal-NCPE, ippreżentat il-kuntest tad-diskrepanzi 

fil-paga abbażi tal-ġeneru f’Malta. Hija spjegat kif is-segregazzjoni tal-ġeneri fl-edukazzjoni 

twassal għas-segregazzjoni fis-suq tax-xogħol.  

Is-seminar kien jikkonsisti f’żewġ panels ta’ diskussjonijiet immexxija mill-Junior Manager, 

Production News and Current Affairs of PBS, is-Sur Mario Xuereb. Waqt l-ewwel diskussjoni 

diversi akkademiċi u stakeholders oħrajn iddiskutew il-korrelazzjoni bejn l-għażliet edukattivi 

u d-differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel u l-fatturi li l-istudenti jikkunsidraw meta jagħmlu 

l-għażliet tas-suġġetti tagħhom kif ukoll kif dawn l-għażliet jolqtu l-karrieri tagħhom. 

 

 

 



 

 

 

 

Wara, is-Sa Joana Micallef tat preżentazzjoni dwar l-inugwaljanzi tal-ġeneru li jwasslu għad-

diskrepanzi fil-pagi u l-pensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel. Hija rrimarkat li n-nisa jinsabu 

f'riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali aktar mill-irġiel tul ħajjithom, u dan ir-riskju jiżdied 

skont l-età. Fit-tieni panel ta' diskussjoni, rappreżentanti tat-trejd unjins, tal-assoċjazzjoni ta' 

min iħaddem, esperta akkademika, u l-Kummissarju tal-NCPE ddiskutew il-konsegwenzi tad-

diskrepanzi fil-pagi u l-pensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel u kif dawn jistgħu jiġu indirizzati. 

Dan is-seminar kien opportunità biex inkomplu nagħtu ħarsa lejn l-isfidi li għad iridu jiġu 

indirizzati rigward id-diskrepanzi fil-pagi u l-pensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel sabiex tissaħħaħ 

l-indipendenza ekonomika ugwali li hija neċessarja għall-ugwaljanza bejn is-sessi. 
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