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Stqarrija għall-istampa mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE)

Il-Konferenza Annwali Onlajn tal-NCPE 2020
Il-Konferenza Annwali tal-NCPE elenkat il-ħidma tal-NCPE sabiex tilħaq diversi miri filqasam tal-ugwaljanza. Matul l-2019, l-NCPE investigat allegazzjonijiet ta’ diskriminazzjoni,
ħolqot kampanji ta’ għarfien, tat sessjonijiet ta’ taħriġ lill-partijiet interessati, tat kontribut
għall-iżvilupp ta’ politiki u leġiżlazzjoni, u pprovdiet assistenza lill-pubbliku ġenerali.
Waqt li kien qiegħed jindirizza din il-Konferenza, il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u
l-Governanza, l-Onor. Edward Zammit Lewis, feraħ lill-NCPE għall-ħidma li wettqet matul issnin li għaddew biex tippromwovi l-ugwaljanza u tindirizza d-diskriminazzjoni fis-soċjetà
Maltija. L-Onor. Zammit Lewis irrefera għall-Abbozz ta’ Liġi dwar l-Ugwaljanza u l-Abbozz
ta’ Liġi dwar il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza mressqa filParlament fl-2019, u li bħalissa qegħdin jiġu diskussi mal-partijiet ikkonċernati fl-istadju ta’
Kumitat Parlamentari. Ġaladarba l-Abbozz ta’ Liġi dwar l-Ugwaljanza jsir liġi, Malta tkun
f’pożizzjoni ferm aktar b’saħħitha biex tindirizza d-diskriminazzjoni u l-inugwaljanza fl-isferi
differenti tal-ħajja pubblika, u tipprovdi rimedji effettivi lill-vittmi ta’ diskriminazzjoni.
Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi l-Onor. Rosianne Cutajar qalet li fissnin li għaddew sar progress sinifikanti fil-qasam tal-ugwaljanza. B'rabta mal-ugwaljanza bejn
is-sessi, matul dawn l-aħħar snin Malta rreġistrat żieda konsiderevoli fin-numru ta' nisa fis-suq
tax-xogħol, bir-rata ta' impjieg tan-nisa tilħaq 66.7% fl-2019 minn 54.3% fl-2014.1 Ittieħdu
diversi inizjattivi sabiex jiffaċilitaw ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja familjari, li jagħtu
aktar setgħa lill-ġenituri, partikolarment lin-nisa, inkluż kura tat-tfal b'xejn u diversi strutturi
ta' appoġġ, biex jidħlu jew jibqgħu f'impjieg,. Barra minn hekk, il-Gvern qiegħed jaħdem għal
soċjetà aktar inklussiva u dan jidher ċar fl-avvanz tad-drittijiet għall-komunità LGBTIQ. LOnor. Cutajar tenniet l-impenn tal-Gvern li jiżgura li Malta tibqa’ fuq quddiem fl-inklużjoni u
d-diversità.
Il-Kummissarju tal-NCPE is-Sa Renee Laiviera tat ħarsa lejn ix-xogħol tal-NCPE fl-2019. LNCPE kompliet twassal informazzjoni dwar id-drittijiet u r-responsabbiltajiet relatati malugwaljanza permezz ta’ taħriġ lil 890 parteċipant f’setturi differenti, u b’impenn li ttejjeb il1
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komunikazzjoni permezz ta’ mezzi differenti inkluż artikli u stqarrijiet għall-istampa,
parteċipazzjoni fi programmi tat-TV u tar-radju, infografiċi fuq il-midja soċjali, avvenimenti u
konferenzi. L-NCPE pprovdiet ukoll kontribuzzjonijiet għall-iżvilupp ta’ politiki u
leġiżlazzjoni.
Is-Sa Laiviera spjegat il-proċedura tal-investigazzjonijet tal-NCPE ta’ każi ta’ allegazzjoni ta’
diskriminazzjoni u ddeskrevit żewġ każi: wieħed dwar allegazzjoni ta’ diskriminazzjoni abbażi
ta’ sess, u l-ieħor dwar allegazzjoni ta’ diskriminazzjoni abbażi ta’ razza u oriġini etnika.
L-għarfien immirat lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi fuq il-post tax-xogħol huwa msaħħaħ
permezz taċ-Ċertifikazzjoni tal-Marka tal-Ugwaljanza li permezz tagħha l-NCPE tkompli
tiċċertifika organizzazzjonijiet li l-impenn tagħhom għall-ugwaljanza bejn is-sessi jmur lil hinn
mill-obbligi legali. Waqt Ċerimonja ppreseduta mill-Ministru Zammit Lewis u s-Segretarju
Parlamentari Cutajar, 14-il kumpanija ngħataw iċ-ċertifikazzjoni tal-Mark tal-Ugwaljanza, 6
kumpaniji ngħataw l-ewwel ċertifikazzjoni mill-ġdid u 8 kumpaniji t-tieni ċertifikazzjoni.
Għall-ewwel darba, 9 kumpaniji rċevew ċertifikat talli pparteċipaw fl-eżerċizzju ta’ test-pilota
tal-Equal Pay Tool. L-għan tal-Equal Pay Tool huwa li tivverifika li l-organizzazzjoni tħallas
paga ndaqs għal xogħol ta’ valur ugwali bejn in-nisa u l-irġiel waqt il-verifiki tal-Marka talUgwaljanza.
Is-Sa Joana Micallef, Promotur tal-Proġett PGEI, spjegat is-sett ta' inizjattivi tal-NCPE li
jindirizzaw id-diskrepanzi abbażi tal-ġeneru matul iċ-ċiklu tal-ħajja bħala parti mill-proġett kofinanzjat mill-UE Prepare the Ground for Economic Independence (PGEI). L-għan ewlieni talproġett kien li jinforma lill-gruppi kkonċernati dwar id-diskrepanzi fil-pagi u l-pensjonijiet
abbażi tal-ġeneru.
Il-pandemija tal-COVID-19 affettwat pajjiżi madwar id-dinja kollha u kellha impatt fuq il-ħajja
u l-benesseri ta' ħafna nies. Fid-dawl ta' dan, l-NCPE wettqet stħarriġ dwar id-distribuzzjoni ta'
xogħol domestiku mhux imħallas bejn in-nisa u l-irġiel matul il-COVID-19. Is-Sur Andre’
Callus, Eżekuttiv (Politika u Taħriġ) ta preżentazzjoni dwar ir-riżultati tal-istħarriġ tal-NCPE.
L-istħarriġ juri li l-inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fis-sigħat li jqattgħu jagħmlu xogħol
domestiku u jieħdu ħsieb it-tfal ġiet riprodotta u aggravata matul il-COVID-19.
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F’għeluq il-Konferenza, is-Sa Laiviera spejgat li l-NCPE se tevalwa l-kummenti u ssuġġerimenti kollha enfasizzati matul din il-Konferenza sabiex issaħħaħ il-ħidma tagħha fissnin li ġejjin.
Ir-Rapport Annwali tal-NCPE 2019 jinsab fuq il-websajt www.ncpe.gov.mt
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