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

PGEI Il-Konferenza Finali Onlajn
Proġett innovattiv għal Malta, Prepare the Ground for Economic Independence (PGEI), li
jindirizza d-diskrepanzi matul iċ-ċiklu tal-ħajja billi jżid l-għarfien dwar id-differenzi fil-pagi
u l-pensjonijiet abbażi tal-ġeneru, ġie implimentat mill-Kummissjoni Nazzjonali għallPromozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) matul dawn l-aħħar sentejn.
Fid-diskors tal-ftuħ, il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza l-Onor. Edward
Zammit Lewis qal li l-indipendenza ekonomika ugwali hija rekwiżit biex in-nisa u l-irġiel ikunu
fil-kontroll ta’ ħajjithom. L-Onor. Zammit Lewis qal li l-Gvern huwa kommess li jappoġġja lindipendenza ekonomika bejn in-nisa u l-irġiel. Fil-fatt, matul dawn l-aħħar snin, għadd ta’
miżuri ġew żviluppati biex iħeġġu lin-nisa jidħlu jew jibqgħu fl-impieg fosthom servizzi b’xejn
ta’ kura tat-tfal, benefiċċji ta' waqt l-impjieg, il-Breakfast Klabb, Klabb 3-16 u l-programm ta’
wara l-iskola. Dawn il-miżuri kkontribwixxew biex fl-aħħar ħames snin rajna żieda sinifikanti
ta’ 16% fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol.
Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi l-Onor. Rosianne Cutajar saħqet li lpagi inugwali u d-diskriminazzjoni fil-pagi bejn is-sessi jikkontribwixxu biex tiżdied iddiskrepanza fil-pagi abbażi tal-ġeneru. B’hekk, it-tisħiħ tal-prinċipju ta' paga ugwali għal
xogħol ta' valur ugwali huwa tabilħaqq kruċjali għall-indipendenza ekonomika ugwali tan-nisa
u l-irġiel u għall-ugwaljanza bejn is-sessi b'mod ġenerali. L-Onor. Cutajar tenniet l-impenn talGvern li jiżgura li kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel jibbenefikaw minn opportunitajiet indaqs
sabiex jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom għall-avvanz tas-soċjetà kollha tagħna.
Waqt konferenza onlajn li matulha ġie konkluż dan il-proġett, il-Kummissarju tal-NCPE, is-Sa
Renee Laiviera ddikjarat li d-diskrepanza fil-pagi abbażi tal-ġeneru mhux biss iddgħajjef lindipendenza ekonomika tan-nisa waqt li jkunu fl-impjieg, iżda li l-inugwaljanzi għandhom
tendenza li jakkumulaw bl-età u b’hekk jissarfu f’diskrepanza sinifikanti fil-pensjonijiet fl-età
tal-irtirar. Is-Sa Laiviera sostniet li meta tiġi żgurata paga ugwali għal xogħol ta’ valur ugwali,
id-dħul tan-nisa jiżdied matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja, u b’hekk l-indipendenza ekonomika

tagħhom tissaħħaħ filwaqt li jitrażżan ir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali. Is-Sa Laiviera
qalet li l-NCPE, permezz tal-proġett PGEI, nediet sett ta' inizjattivi li jindirizzaw id-diskrepanzi
abbażi tal-ġeneru matul iċ-ċiklu tal-ħajja li jxekklu l-indipendenza ekonomika tan-nisa.
Is-Sa Annalise Frantz, Eżekuttiv Anzjan tal-NCPE (Proġetti), spjegat l-għanijiet tal-proġett
PGEI li tnieda f'Settembru 2018 sa Awwissu 2020. Minbarra l-pubbliku inġenerali, il-proġett
kellu fil-mira tliet gruppi ewlenin; studenti, adulti fis-suq tax-xogħol u organizzazzjonijiet. Lgħanijiet prinċipali tal-proġett kienu li jinfurmaw lil dawn il-gruppi dwar id-diskrepanzi filpagi u l-pensjonijiet abbażi tal-ġeneru, iħeġġu lill-gruppi kkonċernati sabiex jaġixxu fejn
possibbli u meħtieġ, iqajmu kuxjenza u jiġġeneraw diskussjoni f’dawn l-oqsma.
Is-Sa Joana Micallef, Promotur tal-Proġett PGEI, tat ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati u lattivitajiet tal-proġett. Taħriġ ingħata lill-istudenti, lill-għalliema li jipprovdu gwida għallgħażla tal-karriera, u konsulenti dwar il-karriera li jiffukaw fuq is-segregazzjoni tal-ġeneru fissettur tal-edukazzjoni u fis-suq tax-xogħol. B’kollox, 67 parteċipant minn skejjel tal-istat
f’Malta u Għawdex attendew għal dawn is-sessjonijiet. Is-Sa Micallef iddikjarat li l-NCPE
reġgħet nediet il-Mark tal-Ugwaljanza billi inkludiet l-għodda li għadha kemm ġiet żviluppata
ta' paga ugwali għal xogħol ta’ valur ugwali. Barra minn hekk, f'Novembru 2019 sar seminar
dwar id-diskrepanzi fil-pagi u l-pensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel kif ukoll kampanji ta'
għarfien dwar id-diskrepanza fil-pagi u d-diskrepanza fil-pensjonijiet abbażi tal-ġeneru.
Bħala parti minn dan il-proġett, studju ta' riċerka twettaq minn KPMG Malta biex tinġabar
informazzjoni dwar l-għodod għal kejl ta' salarji eżistenti fl-Ewropa bil-għan li tiġi żviluppata
għodda għall-pagi ugwali adattata għas-suq tax-xogħol f’Malta u magħmula apposta għallproċess ta’ ċertifikazzjoni tal-Marka tal-Ugwaljanza tal-NCPE. Barra minn hekk, studju ta’
riċerka dwar it-trejdjunjins tmexxa minn M. Fsadni & Associates bil-għan li jinkiseb tagħrif
dwar kif rappreżentanti oħra tat-trejdunjins Ewropej iħaddnu l-prinċipju ta' paga ugwali għannisa u l-irġiel waqt in-negozjati ta’ ftehim kollettiv u dwar kif dawn jgħaddu dan l-għarfien lirrappreżentanti tal-unjins lokali.
Saret evalwazzjoni esterna tal-attivitajiet kollha tal-proġett li minnha tfasslu għad ta’
rikomandazzjonijiet imressqa mill-evalwaturi tal- NCP Consult SRLS.

Fil-kummenti konklużivi tagħha, il-Kummissarju tal-NCPE, is-Sa Renee Laiviera, waqt li
rrikonoxxiet ix-xogħol siewi li sar, iddikjarat li din il-konferenza finali onlajn kienet
opportunità sabiex wieħed jirrifletti dwar l-isfidi li għad iridu jiġu indirizzati fir-rigward taddiskrepanzi fil-pagi u l-pensjonijiet abbażi tal-ġeneru, biex kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel

jiksbu l-potenzjal sħiħ tagħhom fl-isfera ekonomika.
Il-proġett, Prepare the Ground for Economic Independence (PGEI), huwa ko-finanzjat mill-Programm
Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza 2014 – 2020.
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