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

 

Il-Konferenza tal-NCPE għall-Jum Internazzjonali tal-Mara 2023  

‘Insaħħu l-ugwaljanza. Fejn Sejrin?’  

 

Minkejja żviluppi pożittivi matul l-aħħar snin, in-nisa għadhom jiffaċċjaw sfidi biex igawdu 

opportunitajiet indaqs fl-isferi soċjali, ekonomiċi, kulturali u politiċi. Il-Jum Internazzjonali tal-

Mara, immarkat kull sena fit-8 ta’ Marzu, huwa jum ta’ riflessjoni dwar il-kisbiet li saru u sejħa 

sabiex isir aktar progress lejn l-ugwaljanza fis-soċjetà. 

Sabiex tfakkar dan il-jum, il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (l-NCPE) 

organizzat konferenza biex tiddiskuti żewġ temi importanti: (i) il-proposti għal żewġ Direttivi ġodda 

dwar l-istandards tal-Korpi tal-Ugwaljanza u (ii) l-fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol. 

Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Dr Byron Camilleri tkellem dwar l-

importanzi li jibqgħu jkunu sostnuti r-riformi fl-oqsma tal-ugwaljanza. Hu tenna li d-

diskriminazzjoni m'hemmx loka f'pajjiżna, u li għandhom jissuktaw l-impenji biex kulħadd ikollu 

dritt jgħix id-drittijiet fundamentali tiegħu, f'qafas ta' liġijiet, politiċi u prattiċi li jolqtu lis-soċjetà 

kollha. Dr Camilleri sostna li mqar jekk persuna waħda tibqa' tħoss l-inugwaljanza, bħala leġiżlaturi 

għandna naraw li nirriformaw fejn meħtieġ biex ikollna sistemi ta' ugwaljanza ħolistika għal 

kulħadd. Il-Ministru Camilleri temm jgħid li dan kollu għandna nibqgħu nagħmluh f'qafas ta' pajjiż 

li jibqa' joffri opportunitajiet t'impjieg għal kulħadd, fost inċentivi oħra, kif ukoll f'soċjetà sigura, 

b'sistemi ta' protezzjoni li jibqgħu jkunu aġġornati u mtejba. 

Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Is-Sa Rebecca Buttigieg stqarret li 

l-irwoli u l-mandat tal-korpi tal-ugwaljanza, bħal dawk tal-NCPE, jagħmlu differenza fil-ħajja ta’ 

kuljum ta’ gruppi differenti ta’ nisa u rġiel fis-soċjetà, speċjalment għal dawk f’riskju jew vittmi ta’ 

diskriminazzjoni. Għal dan il-għan, il-Gvern huwa kommess li jkompli jsaħħaħ l-infrastruttura tal-

ugwaljanza u li jissalvagwardja l-ugwaljanza fl-oqsma kollha.  

L-Onor. Is-Sa Graziella Attard Previ, Kelliema tal-Oppożizzjoni għall-Ugwaljanza u d-Drittijiet tat-

Tfal tkellmet dwar l-abbozz ta’ liġi li ressaq il-Partit Nazzjonalista biex kumpaniji li jħaddmu iktar 

minn 50 ħaddiem ikunu obbligati li jkollhom policies fuq il-post tax-xogħol dwar il-fastidju sesswali.  
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Dan l-abbozz se jikkontribbwixxi biex tiġi msaħħa l-kultura taz-zero tolerance lejn il-fastidju 

sesswali fil-post tax-xogħol, kif ukoll biex tiġi msaħħa l-ugwaljanza, billi l-istatistika turi li hawn 

Malta 3 minn kull 4 każijiet irrappurtati huma nisa. 

Il-Kummissarju tal-NCPE s-Sa Renee Laiviera qalet li l-proposti għal Direttivi ġodda dwar l-

istandards tal-Korpi tal-Ugwaljanza ppubblikati mill-Kummissjoni Ewropea jikkontribwixxu biex 

isaħħu x-xogħol għall--ugwaljanza għall-benefiċċju tas-soċjetà kollha kemm hi. L-irwol u l-ħidma 

tal-korpi tal-ugwaljanza huma tabilħaqq kruċjali kemm għall-investigazzjoni ta’ każi ta’ allegat ta’ 

diskriminazzjoni kif ukoll għall-promozzjoni tal-ugwaljanza. Barra minn hekk, is-Sa Laiviera 

esprimiet it-tħassib tagħha li 75% tan-nisa madwar id-dinja, li għandhom 18-il sena jew aktar, 

irrappurtaw li esperjenzaw fastidju sesswali, filwaqt li madwar terz tan-nisa li ffaċċjaw fastidju 

sesswali fl-UE esperjenzawha fuq il-post tax-xogħol.  

Is-Sa Laiviera tat preżentazzjoni dwar il-proposti għal Direttivi ġodda dwar l-istandards tal-Korpi 

tal-Ugwaljanza li jfittxu li jiżguraw li l-korpi tal-ugwaljanza jkunu kkonsolidati b’garanziji aktar 

b’saħħithom għall-indipendenza tagħhom, setgħat adegwati biex jilħqu l-għan tagħhom ta’ 

ugwaljanza sħiħa, mandati usa’ għal protezzjoni aktar komprensiva kontra d-diskriminazzjoni, 

riżorsi adegwati biex jippromwovu l-ugwaljanza u jiġġieldu d-diskriminazzjoni, u standards ogħla 

biex tiġi żgurata aċċessibbiltà sħiħa għal kulħadd. 

Wara l-preżentazzjoni tas-Sa Laiviera, panel minn diversi partijiet ikkonċernati ddiskuta kif dawn l-

istandards jistgħu jaffettwawna fil-ħajja ta’ kuljum, kif u għaliex korpi b’saħħithom tal-ugwaljanza 

huma importanti biex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni, u enfasizza x’inhi t-triq 'il quddiem. 

Wara, is-Sur André Callus, Eżekuttiv tal-NCPE (Politika u Taħriġ) tkellem dwar is-suġġett tal-fastidju 

sesswali fuq il-post tax-xogħol. Is-Sur Callus iddefinixxa l-fastidju sesswali bħala mġiba mhux 

mixtieqa li tikser id-dinjità tal-individwu u toħloq ambjent mhux sigur u umiljanti; li hija forma ta’ 

diskriminazzjoni li tfixkel l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u li tħalli impatt negattiv fuq l-individwu 

u l-post tax-xogħol. 

Panel ta’ diskussjoni dwar il-fastidju sesswali enfasizza l-isfidi relatati, id-drittijiet u d-dmirijiet ta’ 

min iħaddem u l-ħaddiema u x’jista’ jsir biex jitrawmu ambjenti aktar sikuri fuq il-post tax-xogħol. 
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Fir-rimarki ta’ konklużjoni tagħha, is-Sa Laiviera rringrazzjat lill-parteċipanti tal-attendenza 

tagħhom fil-Konferenza. Hija rrimarkat li l-NCPE se tevalwa l-kwistjonijiet li tqajmu usabiex id-

diskussjoni tibqa' ħajja l-NCPE qed tqassam żewġ fuljetti dwar is-suġġetti diskussi matul din il-

Konferenza. 

13 ta’ Marzu 2023  


