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

Il-Konferenza Annwali Online tal-NCPE 2021

Il-Konferenza Annwali Online tal-NCPE tal-2021 elenkat il-ħidma tal-NCPE fl-2020, u
enfasizzat il-progress li sar u l-isfidi li fadal għall-kisba tal-ugwaljanza f’oqsma speċifiċi. Fl2020, sena mmarkata mill-pandemija Covid-19, l-NCPE kompliet bil-ħidma tagħha biex tikseb
trattament ugwali fis-soċjetà Maltija billi tinvestiga każi ta’ allegazzjoni ta' diskriminazzjoni,
toħloq kampanji ta' għarfien, tagħti sessjonijiet ta' taħriġ lill-partijiet interessati, tagħti kontribut
għall-iżvilupp ta’ politiki u leġiżlazzjoni, u tipprovdi assistenza lill-pubbliku ġenerali.
Fil-ftuħ tal-Konferenza,il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza l-Onor. Dr
Edward Zammit Lewis feraħ lill-NCPE għall-ħidma li wettqet matul is-snin li għaddew biex
tiġi indirizzata d-diskriminazzjoni u tippromwovi l-ugwaljanza. L-Onor. Dr Edward Zammit
Lewis qal li għalkemm il-pandemija tal-Covid-19 elenkat l-inugwaljanzi aggravati fissoċjetajiet tagħna, il-Gvern kompla jsaħħaħ l-impenn tiegħu biex jindirizza dawn linugwaljanzi anke f’dawn iż-żminijiet ta' sfida.
L-Onor. Dr 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 fil-Parlament
fl-2019. Ladarba jidħlu fis-seħħ, l-Abbozzi se jirristrutturaw u jsaħħu l-qafas legali ta’ Malta
dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-diskriminazzjoni bit-trasformazzjoni tal-NCPE filKummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza (l-HREC) li twieġeb lill-Parlament,
b’kompitu usa’ u b’aktar setgħa biex tipprovdi rimedji effettivi lill-vittmi ta’ diskriminazzjoni.
Il-Kummissarju tal-NCPE is-Sa Renee Laiviera tat ħarsa ġenerali lejn ix-xogħol tal-NCPE fl2020. L-NCPE kompliet twassal informazzjoni dwar id-drittijiet u r-responsabbiltajiet relatati
mal-ugwaljanza permezz ta’ taħriġ lil 440 parteċipant li ġejjin minn setturi differenti, permezz
tal-implimentazzjoni ta’ proġetti ko-finanzjati mill-UE, u permezz ta’ mezzi differenti ta’
komunikazzjoni kemm fuq il-midja tradizzjonali kif ukoll fuq dik soċjali. L-NCPE pprovdiet
wkoll kontribuzzjonijiet fl-iżvilupp ta’ politiki u leġiżlazzjoni nazzjonali u internazzjonali li
huma importanti biex jissalvagwardjaw it-trattament ugwali.
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Is-Sa Laiviera spjegat il-proċedura tal-investigazzjonijet tal-NCPE ta’ każi ta’ allegazzjoni ta’
diskriminazzjoni u ddeskrevit żewġ każi ta' investigazzjonijiet ex officio: wieħed dwar
allegazzjoni ta’ diskriminazzjoni esperjenzata min-nisa meta jkollhom jiddikjaraw l-istat ċivili
tagħhom meta jidħlu f'kuntratt nutarili, u l-ieħor dwar allegati prattiċi diskriminatorji fissistema tat-taxxa abbażi ta’ sess.
Il-Marka tal-Ugwaljanza tal-NCPE kompliet tissaħħaħ ma’ organizzazzjonijiet li jagħmlu lugwaljanza bejn is-sessi wieħed mill-valuri tagħhom u li t-tmexxija tagħhom hi bbażata fuq irrikonoxximent u l-promozzjoni tal-potenzjal tal-impjegati kollha: kemm nisa u rġiel, kif ukoll
persuni b’responsabbiltajiet ta’ kura. Waqt Ċerimonja ppreseduta mill-Ministru L-Onor Dr
Zammit Lewis, 11-il organizzazzjoni ġdida ngħataw iċ-ċertifikazzjoni tal-Marka talUgwaljanza, 8 organizzazzjonijiet ingħataw l-ewwel ċertifikazzjoni mill-ġdid u 6
organizzazzjonijiet t-tieni ċertifikazzjoni.
L-iżvilupp dinamiku tat-teknoloġiji tal-midja u tat-telekomunikazzjonijiet biddel in-natura talmidja. Filwaqt li għodod ta’ komunikazzjoni bħal dawn jistgħu jħeġġu aktar il-parteċipazzjoni
fl-avvenimenti tas-soċjetà, jistgħu wkoll jagħtu spinta lill-mibegħda, l-isterjotipar, u linformazzjoni falza. Il-Professur Brenda Murphy mill-Fakultà għall-Benessri Soċjali flUniversità ta’ Malta tat bidu għas-sessjoni dwar l-isterjotipi f’tipi differenti ta’ midja li
inkludiet workshops li matulhom il-parteċipanti ddiskutew l-ugwaljanza fl-istampar, fixxandir, u fil-midja online. Ir-riżultat ta’ din is-sessjoni ser issaħħaħ il-ħidma tal-NCPE fis-sena
li ġejja.
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