
Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020
Project part-financed by the European Union

Co-financing rate: 80% EU funds; 20% National Funds

Id-diskrepanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel hija id-differenza medja tal-paga fis-siegħa 
bejn in-nisa u l-irġiel li jinsabu fis-suq tax-xogħol.

X’inhuma r-raġunijiet li jwasslu 
għad-diskrepanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel?

Segregazzjoni tas-sessi fl-edukazzjoni
Tirreferi għall-għażliet differenti li l-istudenti jieħdu meta jkunu qed 
jistudjaw. Dawn l-għażliet eventwalment iwasslu għal segregazzjoni 
fis-suq tax-xogħol

Segregazzjoni fis-suq tax-xogħol
Ħafna drabi n-nisa jiddominaw f’setturi u impjiegi bħall-
edukazzjoni u fis-settur tal-bejgħ - xogħlijiet bi dħul baxx 
meta kkomparati ma’ setturi oħra bħall-informatika li 
jkollhom dħul għoli u li huma ddominati mill-irġiel.

Diskriminazzjoni fil-paga
Raġuni oħra li twassal għad-diskrepanza fil-pagi bejn 
in-nisa u l-irġiel hija d-diskriminazzjoni fil-paga, meta 
n-nisa ma jitħallsux daqs l-irġiel għall-istess xogħol.

Nuqqas ta’ 
nisa fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet
In-numru baxx ta’ nisa 
f’pożizzjonijiet tat-
teħid tad-deċiżjonijiet 
u f’pożizzjonijiet 
maniġerjali.

Xogħol part-time
Il-fatt li ħafna aktar nisa 
minn irġiel jaħdmu impjieg 
part-time bħala x-xogħol 
ewlieni tagħhom jaffettwa 
d-diskrepanza fil-pagi bejn 
in-nisa u l-irġiel.

Xogħol tad-dar
Is-soċjetà għadha tpoġġi 
r-responsabbiltajiet 
tax-xogħol tad-dar fuq il-
mara. Dan jaffettwa b’mod 
negattiv l-iżvilupp  
tal-karriera u għaldaqstant 
l-introjtu tagħha. Dan 
ukoll iħalli effett fuq  
id-dħul tan-nisa.

‘Care penalty’
In-nisa għadhom jiffaċcjaw ċerti diffikultajiet biex isibu bilanċ bejn  
id-dinja tax-xogħol u l-familja. Ħafna drabi huma n-nisa li jkollhom jieqfu 
għal tul ta’ żmien mix-xogħol biex jieħdu ħsieb lill-ulied jew l-anzjani  
tal-familja. Din hija magħrufa bħala ‘care penalty’. Din taffettwa u twassal 
għad-diskrepanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel minħabba li meta jidħlu 
lura x-xogħol ikunu tilfu ċerti opportunitajiet li javvanzaw  
fil-pożizzjonijiet tagħhom.

Sigħat ta’ xogħol fl-impjieg ewlieni u sekondarju
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Sigħat ta' xogħol imħallsa u mhux imħallsa 
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