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Daħla

Dan il-ktejjeb tħejja bħala parti mill-proġett FSE/nru.46 ‘L-Aspett ta’ l-Ugwaljanza bejn is-Sessi mill-Perspettiva
Legali’, kofinanzjat mill-UE. L-għan aħħari ta’ dan il-proġett
hu li jitkattar sehem in-nisa fid-dinja tax-xogħol filwaqt li
jimxu aktar ‘il quddiem. Dan jista’ jseħħ primarjament
billi jissewwew dawk il-barrieri strutturali li jeżistu f’għadd
ta’ Kodiċijiet u Atti tal-Leġiżlazzjoni Maltija li qed ixekklu
lin-nisa milli jidħlu, jibqgħu u/jew javvanzaw fid-dinja taxxogħol, u dan minħabba n-nuqqas ta’ ugwaljanza li jista’
jkun hemm fil-qafas legali dwar l-impjiegi kif ukoll f’dak li
jirregola l-ħajja ċivili u dik tal-familja.
Fost il-komponenti ewlenin li fih dan il-proġett hemm
proprju dak li ssir verifika ta’ l-ugwaljanza bejn issessi f’liġijiet speċifiċi. Din il-biċċa xogħol ingħatat lil
Ellul Mifsud & DeBono Advocates wara li saret sejħa
pubblika. Ir-riżultati miksuba minn din il-verifika tal-liġijiet u
r-regolamenti għandhom l-għan li jservu ta’ sisien sabiex
fuqhom jitfasslu r-rakkomandazzjonijiet meħtieġa wara
li jsiru d-diskussjonijiet u l-konsultazzjonijiet ma’ dawk
kollha involuti.
Malli ntemm dan l-eżerċizzju ta’ verifika ta’ l-ugwaljanza
bejn is-sessi, tħejjiet għodda metodoloġika bil-għan li
jkomplu jinfirxu d-diskussjoni u l-ħsieb meħtieġa ħalli tkun
tista’ titwettaq l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza
bejn is-sessi huma u jfasslu l-liġijiet. Għaldaqstant, l-għan
ta’ dan il-pakkett / ktejjeb hu li jservi ta’ għajnuna għal
dawk li jitfasslu l-liġijiet u għall-avukati ħalli b’hekk jagħrfu
jinfilzaw il-perspettiva tas-sessi fil-liġijiet u r-regolamenti
l-ġodda kollha li jidħlu fis-seħħ f’Malta.
Il-Kummissjoni
Nazzjonali
għall-Promozzjoni
ta’
l-Ugwaljanza (NCPE) tixtieq tiżżiħajr lil Ellul Mifsud &
DeBono Advocates, Konsulenti fir-Riċerka, immexxija
minn Dr. Tonio Ellul u Dr. Louise Ellul Cachia Caruana.
Fuq kollox, l-NCPE tixtieq tirringrazzja wkoll lid-Diretturi talProġett, Dr. Roberta Lepre u s-Sin. Therese Spiteri, u lillħaddiema kollha tagħha għas-sehem tagħhom, b’bosta
modi u f’ammonti differenti, skond il-bżonn b’riżq it-tlestija
ta’ dan il-proġett.
Sina Bugeja
Direttur Eżekuttiv, NCPE
Responsabbli mill-Proġett
Mejju 2007
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Dan il-ktejjeb tħejja ħalli jservi ta’ għodda għal dawk
kollha li jfasslu l-liġijiet bil-għan li tiddaħal il-perspettiva
tas-sessi fil-liġijiet u r-regolamenti kollha li jinħarġu
f’Malta. Kif tistqarr iċ-ċirkulari nru. 133/99 maħruġa
mill-Uffiċju tal-Prim Ministru fl-20 ta’ Novembru 19891,
l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għandha tkun “parti
sħiħa mill-kultura tagħna”. Skond iċ-Ċirkulari 24/2000
maħruġa mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru fis-26 ta’ Ġunju
20002, jinsaħaq illi “Fil-Konferenza Dinjija dwar in-Nisa
li saret f’Beijing fl-1995, il-Gvern ta’ Malta approva li
jadotta l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn
is-sessi bħala l-mira strateġika ewlenija ta’ l-azzjoni li
trid titwettaq sabiex tinkiseb de facto l-ugwaljanza bejn
is-sessi.”
Il-Konferenza ta’ Beijing fissret l-integrazzjoni
tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi bħala
l-integrazzjoni “tal-perspettiva tas-sessi f’kull
politika u programm, biex b’hekk, qabel ma
jittieħdu d-deċiżjonijiet, jinxtarru l-effetti tagħhom fuq
in-nisa u l-irġiel rispettivament”.3 Dan ifisser allura li
hi r-responsabbiltà ta’ kull Ministeru u Dipartiment, u
mhux biss tal-mekkaniżmi nazzjonali responsabbli
mill-ugwaljanza bejn is-sessi, li jwettaq il-prinċipji dwar
l-ugwaljanza bejn is-sessi u ta’ l-integrazzjoni talprinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi f’kull liġi, politika
u regolament nazzjonali.
Minkejja l-fatt li l-leġiżlaturi Maltin ilhom għal aktar minn
150 sena jniedu b’mod attiv liġijiet ġodda, huwa biss
matul dawn l-aħħar snin li fil-liġijiet tagħna beda jinħass
għarfien dejjem akbar tal-kunċett ta’ l-ugwaljanza bejn
is-sessi u tal-kunċett ta’ l-integrazzjoni bejn is-sessi.
Malta għandha storja twila leġiżlattiva u jekk wieħed
jixtarr l-isfond storiku, soċjo-ekonomiku u politiku
li fuqu tħejjew ħafna mil-liġijiet ikkodifikati tagħna,
ma nistagħġbux li bosta mill-provvedimenti tal-liġi
kienu, u f’ħafna mill-każijiet għadhom, diskriminatorji
sesswalment. Ngħidu aħna, il-Kodiċi Ċivili4, tfassal fuq
il-prinċipji tal-Liġi Rumana u tal-Kodiċi Napoleoniku
fejn il-kunċetti, bħalma huma dawk ta’ l-ugwaljanza
bejn is-sessi u ta’ l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’
l-ugwaljanza bejn is-sessi, m’hemmx dubju li ma

1 Għal definizzjoni sħiħa ta’ ‘l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’
l-ugwaljanza bejn is-sessi’, irreferi għall-Ewwel Taqsima talKtejjeb.
2 Ċirkulari maħruġa f’Malta mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru
fis-26 ta’ Ġunju 2000.
3 Għal definizzjoni sħiħa ta’ ‘l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’
l-ugwaljanza bejn is-sessi’, irreferi għall-Ewwel Taqsima talKtejjeb.
4 Kapitolu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta.
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kenux fuq quddiemnett fil-ħsieb tal-leġiżlaturi. Ħafna liġijiet imorru lura għaż-żmien meta, skond il-frażi famuża
Napoleonika, ‘hi u wliedha kienu proprjetà ta’ żewġha, hekk kif is-siġra tat-tuffieħ u l-frott li tagħmel kienu proprjetà
tal-ġardinar’. Il-liġijiet bikrija tagħna jirriflettu b’mod ċar iż-żminijiet li fih inkitbu.
Matul dawn l-aħħar 35 sena, sar ħafna xogħol sabiex titjieb din is-sitwazzjoni u fil-fatt it-tibdil li ddaħħal fil-Kodiċi
Ċivili fl-19735, id-dħul fis-seħħ ta’ l-Att XIX ta’ l-19916, ta’ l-Att XXI ta’ l-19937, ta’ l-Att ta’ l-2002 dwar l-Impjiegi u
r-Relazzjonijiet Industrijali8, ta’ l-Att ta’ l-2003 dwar l-Ugwaljanza għall-Irġiel u n-Nisa9, jitqiesu bħala kisbiet leġiżlattivi
ewlenin li jipprojbixxu d-diskriminazzjoni bejn is-sessi u li jħeġġu l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn issessi b’mod ċar u mingħajr ambigwità.
Madanakollu, il-mistoqsija li tqum hi: Il-leġiżlazzjoni Maltija ta’ bħalissa, tiddiskrimina b’mod dirett jew indirett
kontra xi wieħed mis-sessi? Tikkunsidra l-ħtiġijiet u l-karatteristiċi differenti taż-żewġ sessi? Hemm politika dwar
l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-liġijiet tagħna u din qiegħda tingħata għarfien xieraq
huma u jitfasslu l-miżuri? Filwaqt li hu importanti ferm li kull leġiżlazzjoni, regolament u politika jitfasslu b’tali mod
li jippermettu b’mod ċar li jkun hemm trattament indaqs, tajjeb li niftakru li l-ħtiġijiet u l-karatteristiċi ta’ l-irġiel u
n-nisa huma differenti. Ma rridux nippretendu li n-nisa jadattaw ruħhom għall-ħtiġijiet u l-karatteristiċi ta’ l-iriġiel
u bil-maqlub, imma rridu nikkunsidraw il-ħtiġijiet u l-karatteristiċi differenti ta’ l-irġiel u n-nisa fl-oqsma kollha talħajja pubblika u privata. Dan jassigura li kull liġi, politika, linjagwida u regolament mhux biss ikunu jidhru li qed
jiggarantixxu l-ugwaljanza bejn is-sessi u jippromwovu l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi
imma fuq kollox jiggarantixxu b’mod effettiv l-ugwaljanza bejn is-sessi u jippromwovu l-integrazzjoni tal-prinċipju
ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi.
Dan il-ktejjeb huwa riżultat, fost l-oħrajn, ta’ reviżjoni u analiżi estensiva ta’ partijiet varji tal-leġiżlazzjoni Maltija, li
b’xi mod jew ieħor, jaffettwaw il-membri kollha tas-soċjetà fil-ħajja ta’ kuljum.10 L-għan tar-reviżjoni u l-analiżi kien li
jinstabu dawk il-partijiet fil-liġijiet li ma jirriflettux kif jixraq il-prinċipji ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u ta’ l-integrazzjoni
tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi, kif ukoll li jitressqu emendi biex dawn il-prinċipji jiddaħħlu fil-liġijiet
imsemmija. Dan il-ktejjeb, madanakollu, jara wkoll li jmexxi u jwieżen lil-leġiżlaturi, lil kulmin iħejji xi forma ta’ politika,
lill-membri tal-ġudikatura u lil dawk imsieħba fil-professjoni legali sabiex joħorġu, jixtarru u jinterpretaw il-liġijiet u/jew
ir-regolamenti filwaqt li jżommu f’moħħhom il-prinċipji ta’ l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u
jfittxu li jisiltu dawk is-sitwazzjonijiet diskriminatorji, kemm huma u jfasslu l-liġijiet u l-politika sa mill-bidunett, kif ukoll
huma u jifhmu u jinterpretaw kull liġi u politika mħejjija.
Sabiex tkun tista’ tiddaħħal il-perspettiva tas-sessi fil-leġiżlazzjoni u l-politika, hu essenzjali li jinftiehmu l-kunċetti
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Li rat l-introduzzjoni ta’ emendi ta’ ċerti provvedimenti sesswalment diskriminatorji u ta’ l-għoti tad-drittijiet lin-nisa fil-Kodiċi
Ċivili.
6 Li introduċiet il-protezzjoni mid-diskriminazzjoni bejn is-sessi fil-Kostituzzjoni ta’ Malta.
7 Li ġabet aktar tibdil fil-Kodiċi Ċivili, imsejjes fuq il-kunċett ta’ sħab indaqs fiż-żwieġ, u li bis-saħħa ta’ hekk is-sehem taż-żewġ
partijiet fiż-żwieġ tqiegħed legalment fuq l-istess livell.
8 Kapitolu 452 tal-Liġijiet ta’ Malta.
9 Kapitolu 456 tal-Liġijiet ta’ Malta.
10		Dawn jinkludu, fost l-oħrajn, il-Kodiċi Ċivili, il-Kodiċi Kriminali, il-Kodiċi tal-Kummerċ, il-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura
Ċivili, l-Att dwar l-Edukazzjoni, l-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali, l-Att dwar il-Kumpaniji, l-Att dwar is-Sigurtà
Soċjali, leġiżlazzjoni dwar is-saħħa, leġiżlazzjoni fiskali u leġiżlazzjoni dwar id-djar.
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ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u ta’ l-integrazzjoni talprinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi. L-ewwel taqsima
ta’ dan il-ktejjeb tinkludi glossarju ta’ termini marbuta
mad-diskriminazzjoni bejn is-sessi, ma’ l-ugwaljanza bejn
is-sessi u ma’ l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza
bejn is-sessi. Kif tista’ tintebaħ, id-definizzjonijiet mhux
biss jirriflettu t-termini skond kif imħaddma f’dan il-ktejjeb,
imma wkoll termini oħrajn sinonimi mal-kunċetti taddiskriminazzjoni bejn is-sessi, ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi
u ta’ l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn issessi Din it-taqsima tal-proġett għandha sservi ta’ gwida
għal kulmin qed juża dan il-ktejjeb, saħansitra anke meta
dak li jkun qed jirreferi għal materjal ieħor relevanti għal dan
il-qasam.
It-tieni taqsima tal-ktejjeb tagħti ħarsa ħafifa lejn il-prinċipji
leġiżlattivi ewlenin dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi f’Malta
u twassal sabiex titwettaq b’mod effettiv il-politika dwar
l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi, u
titneħħa kull forma ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess
jew minħabba r-responsabbiltajiet li ġġib il-familja ta’ dak li
jkun. Din it-taqsima tal-proġett għandha sservi ta’ gwida għal kulmin qed juża dan il-ktejjeb sabiex jirnexxilu jidentifika
dawk l-aspetti fil-leġiżlazzjoni li tant huma meħtieġa sabiex titħeġġeġ l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-integrazzjoni talprinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi f’Malta u, għaldaqstant, ikun jista’ jirreferi għal dawn il-liġijiet huwa u jfassal
kwalunkwe liġi u politika u jinterpretahom. Din it-taqsima tgħinu wkoll jiddetermina jekk seħħitx diskriminazzjoni
f’każijiet speċifiċi bbażata fuq is-sess jew minħabba r-responsabbiltajiet li ġġib il-familja, kif ukoll sabiex juża dawn
il-liġijiet bħala referenza meta, f’każ li titwettaq diskriminazzjoni, ikun hemm bżonn li jiġu infurzati dawn l-istess liġijiet.
F’dan il-każ, hu ferm importanti li ssir referenza għall-’Att dwar l-Ugwaljanza għall-Irġiel u n-Nisa’11 minħabba li dan
jitqies fost il-kolonni leġiżlattivi ewlenin fil-qasam ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u ta’ l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’
l-ugwaljanza bejn is-sessi.
Fit-tielet taqsima, kulmin qed juża dan il-ktejjeb għandu jsib analiżi ħafifa tal-verifika tal-liġijiet u r-regolamenti magħżula
kif ukoll il-konklużjonijiet miġbuda wara li twettqet din il-verifika. F’din it-taqsima wkoll, jissemmew u jitfissru xi
rakkomandazzjonijiet magħżula sabiex tkun irriveduta l-leġiżlazzjoni ta’ bħalissa, jiddaħħlu provvedimenti legali ġodda
dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u sabiex jiddaħħlu wkoll il-prinċipji ta’ l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza
bejn is-sessi fil-leġiżlazzjoni lokali bil-għan li tkun identifikata l-bażi li fuqha jissejsu dawn ir-rakkomandazzjonijiet.
Ir-raba’ taqsima ta’ dan il-proġett tara li tinvolvi lil kulmin qed juża dan il-ktejjeb f’attivitajiet prattiċi bil-għan li jagħraf
jislet dawk il-provvedimenti legali ta’ bħalissa li jistgħu jitqiesu sesswalment diskriminatorji u sabiex jiddiskuti u jressaq
soluzzjonijiet li jiżguraw li dawn il-provvedimenti jitbiddlu b’tali mod u manjiera li titneħħa din id-diskriminazzjoni
filwaqt li jżomm mal-prinċipji dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn
is-sessi. Din it-taqsima tal-ktejjeb tidentifika wkoll klawżoli standard li jistgħu jintużaw minn dawk kollha li jfasslu
kwalunkwe liġi jew politika biex jaraw li jkun hemm l-ugwaljanza bejn is-sessi u biex titneħħa kull diskriminazzjoni
bbażata fuq is-sess jew minħabba r-responsabbiltajiet li ġġib il-familja.
Mehmuż ma’ dan il-proġett għandek issib lista ta’ materjal li jista’ jinqara flimkien ma’ referenzi li kulmin qed juża dan
il-ktejjeb jaf isibhom utli meta jkollu jħabbat wiċċu ma’ kwistjonijiet marbuta mad-diskriminazzjoni bejn is-sessi u ma’
l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi.

11 Att I ta’ l-2003, Kapitolu 456 tal-Liġijiet ta’ Malta.
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Sors: Toolkit on Mainstreaming Gender Equality in
EC Development Cooperation, Komunità Ewropea,
2006
Analiżi tal-kwistjonijiet relatati massessi (Gender Analysis)
L-istudju tad-differenzi bejn in-nisa u l-irġel u r-rwoli
tas-sessili dawn jingħataw bħala nisa u rġiel fejn jidħlu
l-kundizzjonijiet, il-bżonnijiet, ir-rata parteċipattiva,
l-aċċess għar-riżorsi u l-iżvilupp, il-kontroll ta’ l-assi, ilpoter li jittieħdu d-deċiżjonijiet u l-bqija (Il-Kummissjoni
Ewropea, 1998).
Awtonomija (Empowerment)
Il-proċess li bih dak li jkun jilħaq u jiżviluppa
l-kapaċitajiet tiegħu bil-għan li jieħu sehem b’mod
attiv fit-tifsil ta’ ħajtu u ta’ ħajjet il-komunità li jgħix fiha
f’termini ekonomiċi, soċjali u politiċi (Il-Kummissjoni
Ewropea, 1998).
Azzjoni Affermattiva (pożittiva)
(Affirmative (Positive) Action)
Miżuri maħsuba biex jolqtu grupp partikulari mfassla
biex jeliminaw u jwarrbu d-diskriminazzjoni jew biex
jagħmlu tajjeb għall-iżvantaġġi li jiġu minn attitudnijiet,
imġiba u strutturi eżistenti (xi kultant magħrufa wkoll
bħala diskriminazzjoni pożittiva) (Il-Kummissjoni
Ewropea, 1998).
Bżonnijiet skond is-sessi (gender Needs)
Ir-rwoli ta’ l-irġiel u tan-nisa f’soċjetajiet u istituzzjonijiet
eżistenti huma ġeneralment differenti. Għaldaqstant,
il-bżonnijiet tagħhom ivarjaw skond dan. Normalment,
jiġu identifikati żewġ tipi ta’ bżonnijiet: (i) il-bżonnijiet
prattiċi li ġejjin mill-kundizzjonijiet attwali li jgħaddu
minnhom in-nisa u l-irġiel minħabba r-rwoli tas-sessili
tagħtihom is-soċjetà bħala nisa u rġiel. Ħafna drabi
jkunu marbutin man-nisa bħala ommijiet, nisa tad-djar
jew bħala dawk li jipprovdu l-ħtiġijiet bażiċi, u jagħtu
kas ukoll tan-nuqqasijiet relatati mal-mod ta’ għajxien
u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, fosthom l-ikel, l-ilma, ilkenn, id-dħul finanzjarju, il-kura tas-saħħa u l-impjiegi.
Għal dawk in-nisa u l-irġiel li ġejjin minn klassi soċjoekonomika baxxa, dawn il-bżonnijiet ħafna drabi
jintrabtu ma’ dawk l-istrateġiji meħtieġa sabiex ikunu
jistgħu jkampaw. Li tindirizzahom waħedhom, ifisser
biss li tkompli ssaħħaħ dawk il-fatturi li jżommu linnisa f’qagħda żvantaġġata fis-soċjetatjiet fejn jgħixu.
Dan ma jgħinx biex nippromwovu l-ugwaljanza bejn
is-sessi. (ii) il-bżonnijiet strateġiċi huma dawk il-ħtiġijiet
meħtieġa biex tingħeleb il-qagħda inferjuri tan-nisa
fis-soċjetà meta mqabbla ma’ l-irġiel, u għalhekk
jintrabtu mal-proċess ta’ awtonomija għan-nisa. Dawn
ivarjaw skond il-kuntest soċjali, ekonomiku u politiku
partikulari li fihom jissawru. Is-soltu dawn il-bżonnijiet

Settur Legali

Kunċetti u Termini Ewlenin

għandhom x’jaqsmu ma’ kwistjonijiet ta’ ugwaljanza
bejn is-sessi fosthom li n-nisa jkollhom l-istess aċċess
għal opportunitajiet ta’ xogħol u taħriġ, paga ndaqs
għal xogħol ta’ l-istess valur, drittijiet fuq l-art u fuq
assi kapitali oħrajn, li ma jingħatawx fastidju sesswali
fuq il-post tax-xogħol u li ma jġarrbux vjolenza
domestika, li jkollhom il-libertà li jagħżlu jkollhomx tfal
jew le. Li tindirizzahom ifisser li tgħin biex isseħħ bidla
bil-mod fid-drawwiet tradizzjonali u fil-konvenzjonijiet
tas-soċjetà (ILO, 2000b).
Diskriminazzjoni (Discrimination)
It-trattament ta’ persuna b’mod anqas favorevoli
mit-trattament mogħti jew li jista’ jkun mogħti lil
persuna oħra għal raġunijiet ta’ sess jew minħabba
responsabbiltajiet li ġġib il-familja (Artikolu 2, Att ta’
l-2003 dwar l-Ugwaljanza għall-Irġiel u n-Nisa).
Diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess
jew minħabba responsabbiltajiet li
ġġib il-familja (Discrimination based on sex or
because of family responsibilities)
(a) jingħata trattament anqas favorevoli, direttament
jew indirettament, lill-irġiel u lin-nisa minħabba fissess tagħhom jew minħabba responsabbiltajiet li
ġġib il-familja tagħhom;
(b) mara tiġi ttrattata b’mod anqas favorevoli
minħabba fi tqala li tkun teżisti jew li tista’ sseħħ jew
it-twellid tat-tarbija;
(ċ) l-irġiel u n-nisa jiġu ttrattati b’mod anqas favorevoli
minħabba li jkunu ġenituri, ir-responsabbiltajiet li ġġib
il-familja jew għal xi raġuni oħra li jkollha x’taqsam
mas-sess tagħhom;
(d) trattament ibbażat fuq provvediment, kriterju
jew prattika li jqiegħdu fi żvantaġġ proporzjoni
sostanzjalment ogħla ta’ membri ta’ sess wieħed
kemm-il darba dak il-provvediment, kriterju jew
dik il-prattika ma jkunux xierqa u meħtieġa u jkunu
jistgħu jiġu ġġustifikati permezz ta’ fatturi oġġettivi li
ma jkollhomx x’jaqsmu mas-sess tagħhom (Artikolu
2, Att ta’ l-2003 dwar l-Ugwaljanza għall-Irġiel u
n-Nisa).
Diskriminazzjoni bejn is-sessi - diretta
(Sex Discrimination - Direct)
Meta persuna tiġi ttratata anqas minn kif tiġi ttrattata,
kienet ittrattata jew tista’ tkun ittrattata persuna oħra
f’sitwazzjoni simili minħabba s-sess tagħha (Artikolu
2 tad-Direttiva 2002/73/KE).
Sabiex tinqata’ jekk kienx hemm diskriminazzjoni diretta
trid tinstab “persuna qabbiela xierqa”. Ikollok bżonn
issib persuna li s-sitwazzjoni tagħha titqabbel massitwazzjoni tal-persuna li allegatament kienet vittma ta’
diskriminazzjoni. Kemm-il darba dawn jinsabu fl-istess
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sitwazzjoni, jew f’sitwazzjonijiet li jixxiebhu, jista’ jsir
dan it-tqabbil. Meta jkun impossibbli li tinstab persuna
qabbiela li ġarrbet sitwazzjoni simili tassew, jista’ jiġri
li jinħoloq każ fejn titqies persuna qabbiela mistħajla.
Dan il-każ għandu jinbena fuq it-trattament ta’
persuna reali mingħajr il-karatteristiċi relevanti skond
ċirkustanzi ħarira differenti. Madanakollu, kemm-il
darba jkun deċiż li żewġ persuni fl-istess sitwazzjoni,
jew f’sitwazzjoni simili, ingħataw trattament differenti,
ikun diffiċli li jintwera li din id-differenza setgħet fil-fatt
issir. Jista’ jkun hemm eċċezzjonijiet f’każijiet ta’ ħtiġijiet
ġenwini ta’ l-impjieg jew f’każ ta’ azzjoni pożittiva.
Diskriminazzjoni
bejn
is-sessi
indiretta (Sex Discrimination - Indirect)
Meta liġi, regolament, politika jew prattika, li jidhru
newtrali, ikollhom impatt negattiv b’mod mhux
proporzjonat fuq il-membri ta’ sess partikulari,
sakemm din id-differenza fit-trattament m’hijiex
iġġustifikata b’fatturi oġġettivi (Id-Direttiva tal-Kunsill
76/207 tad-09/02/76, ĠU L39) (Il-Kummissjoni
Ewropea, 1998).
Fejn tidħol id-diskriminazzjoni diretta, jista’ jkun diffiċli
li tinstab “persuna qabbiela xierqa”. Eżempju li ntuża
biex jindika sitwazzjoni possibbli ta’ diskriminazzjoni
indiretta bbażata fuq sess hu dak li jixhed differenza
sostanzjali fil-paga bejn ħaddiema full-time u oħrajn
part-time, fejn dawn ta’ l-aħħar huma b’mod
esklussiv, jew fil-biċċa l-kbira sew tagħhom, nisa.
Drittijiet riproduttivi
(Reproductive Rights)
Id-dritt ta’ kull individwu jew koppja li jiddeċiedu b’mod
ħieles u responsabbli l-għadd ta’ tfal, it-tqassim
tagħhom u ż-żmien meta jriduhom u li jkollhom ittagħrif u l-mezzi biex ikunu jistgħu jiddeċiedu dan,
u d-dritt li jiksbu l-ogħla livelli ta’ saħħa sesswali u
riproduttiva (Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
Ekonomija domestika (Care Economy)
Dik il-parti fl-attività tal-bniedem, kemm materjali kif
ukoll soċjali, li għandha x’taqsam mal-proċess li bih
titħares il-forza tax-xogħol kemm tal-lum kif ukoll ta’
għada, u mal-popolazzjoni umana b’mod sħiħ, inkluż
id-dispożizzjoni nazzjonali ta’ ikel, ħwejjeġ u kenn.
Ir-riproduzzjoni soċjali hi d-dispożizzjoni ta’ dawn ilbżonnijiet kollha fl-ekonomija, kemm jekk parti millkomponenti mħallsa jew mhux imħallsa (Alexander,
P. Baden, S., 2002).
Ekonomija/ħidma informali
(Informal Economy/Work)
Attivitajiet ekonomiċi mhux imħallsa magħmula biex
minnhom tibbenefika direttament il-familja jew il-
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familji ta’ qraba jew ħbieb fuq bażi reċiproka, fosthom
ix-xogħol ta’ kuljum tad-dar kif ukoll firxa wiesgħa ta’
attivitajiet li bihom taħseb għall-bżonnijiet tiegħek u/
jew ta’ attivitajiet professjonali, kemm bħala xogħol
ewlieni jew sekondarju, li jrendu qligħ regolari, skond
il-limiti, u mhux barra minnhom, ta’ obbligi statutorji,
regolatorji jew kuntrattwali, imma li jeskludu attivitajiet
informali li jagħmlu parti wkoll mill-ekonomija kriminali
(Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
Ekwità bejn is-sessi (Gender Equity)
Li n-nisa u l-irġiel ikollhom aċċess ġust għarriżorsi soċjo-ekonomiċi. Eżempju: l-aċċess għalledukazzjoni jiddependi mill-fatt jekk intix tifel jew tifla.
Kundizzjoni li fiha n-nisa u l-irġiel jipparteċipaw b’mod
indaqs u għandhom aċċess indaqs għar-riżorsi soċjoekonomiċi (Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
Fastidju (harassment)
Meta jkun hemm imġiba mhux mixtieqa minħabba
s-sess tal-persuna bil-ħsieb jew bil-konsegwenza
li ssir vjolazzjoni tad-dinjità tal-persuna u li jinħoloq
ambjent intimidattiv, ostili, degradanti, umiljanti jew
offensiv (Artikolu 2 tad-Direttiva 2002/73/KE).
Fastidju sesswali (Sexual Harassment)
Imġiba mhux mixtieqa ta’ natura sesswali jew imġiba
sesswali oħra li taffettwa d-dinjità ta’ mara u raġel
fuq ix-xogħol, inkluż imġiba minn superjuri u kollegi
(Riżoluzzjoni tal-Kunsill 90/C 157/02 tad-29/05/90,
ĠU C 157) (Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
Firda bejn is-sessi (Gender Gap)
Il-firda f’kwalunkwe qasam bejn in-nisa u l-irġiel fejn
jidħol il-livell tagħhom ta’ parteċipazzjoni, aċċess,
drittijiet, ħlas jew benefiċċji (Il-Kummissjoni Ewropea,
1998).
Ħlas indaqs għal xogħol ta’ l-istess
valur (Equal Pay for Work of Equal Value)
Għandu jingħata ħlas indaqs għal xogħol ta’ l-istess
valur mingħajr diskriminazzjoni minħabba sess jew
stat legali u dan f’kull ma għandu x’jaqsam ma’ paga
jew kundizzjonijiet ta’ ħlas (Art. 141. (eks-119) tatTrattat) (Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
Integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn issessi (Gender Mainstreaming)
B’dan il-kunċett nifhmu l-ippjanar, l-organizzazzjoni
(jew l-organizzazzjoni mill-ġdid), it-titjib u l-evalwazzjoni
tal-proċessi li jsawru kull politika biex b’hekk ilperspettiva ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi tiddaħħal
f’kull politika ta’ żvilupp, strateġija u intervent, f’kull
livell u f’kull stadju minn dawk kollha li normalment
ikunu involuti fiha (Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
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għall-Promozzjoni ta’ l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
f’Kooperazzjoni ta’ l-Iżvilupp, 2004).
Ippjanar relattiv għas-sessi
(Gender Planning)
Metodoloġija ta’ ppjanar attiv li tqis l-ugwaljanza bejn
is-sessi bħala varjabbli jew kriterju ewlieni u li tfittex li
tintegra b’mod espliċitu d-dimensjoni tas-sessi f’kull
politika u azzjoni (Il-Kummissjoni Ewropea, 2001).
Kuntratt soċjali relattiv għas-sessi
(Gender Contract)
Sett ta’ regolamenti impliċiti u espliċiti li jirregolaw irrelazzjonijiet bejn is-sessi u li jallokaw xogħol, valur,
responsabbiltajiet u obbligi differenti lill-irġiel u lin-nisa
u li jissejsu fuq tliet livelli - is-soprastruttura kulturali in-normi u l-valuri tas-soċjetà; l-istituzzjonijiet - il-ġid
tal-familja u s-sistemi ta’ l-edukazzjoni u tax-xogħol,
u l-bqija; u l-proċessi ta’ soċjalizzazzjoni, b’mod
partikulari fil-familja (Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
Makkinarju nazzjonali favur in-nisa
(favur is-sessi)
(National Women’s (Gender) Machinery)
Makkinarju nazzjonali fit-taqsima ċentrali tal-gvern
responsabbli mill-koordinazzjoni tal-politika li jgħin
sabiex in-nisa jimxu ‘l quddiem. L-għan ewlieni ta’ dan
il-makkinarju hu li jwieżen il-perspettiva wiesgħa talgvern biex ikun hemm integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza
bejn is-sessi f’kull qasam ta’ politika li titħejja (Il-Ġnus
Magħquda, 1995).
Opportunitajiet indaqs għan-nisa u
l-irġiel
(Equal Opportunities for Women and Men)
In-nuqqas ta’ firdiet bejn is-sessi fis-sehem ekonomiku,
politiku u soċjali (Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
Rati ta’ parteċipazzjoni
(Participation Rates)
Ir-rata ta’ parteċipazzjoni ta’ grupp definit - nisa,
irġiel, ġenituri waħidhom, u l-bqija - bħala persentaġġ
tal-parteċipazzjoni sħiħa, l-aktar fix-xogħol. (IlKummissjoni Ewropea, 1998).
Relazzjonijiet bejn is-sessi
(Gender Relations)
Ir-relazzjoni, u n-nuqqas ta’ tqassim indaqs tal-poter,
bejn in-nisa u l-irġiel li jikkaratterizzaw kwalunkwe sistema
speċifika marbuta mas-sessi (ara Kuntratt Soċjali Relattiv
għas-Sessi) (Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
Responsabbiltajiet li ġġib il-familja
(Family Responsibilities)

Settur Legali

Kunċetti u Termini Ewlenin

Dawn ikopru l-ħarsien u t-tweżin ta’ l-ulied dipendenti
u ta’ membri oħrajn tal-familja fil-qrib li jeħtieġu
l-għajnuna. Kull politika nazzjonali għandha tara li
jkun hemm b’mod effettiv opportunitajiet indaqs
għall-ħaddiema nisa u rġiel, u għall-ħaddiema li
m’għandhomx responsabbiltajiet familjari u li jkunu
ttrattati ndaqs (...) dawn għandhom ikunu ħielsa
minn kull restrizzjoni minħabba responsabbiltajiet li
ġġib il-familja huma u jitħejjew, jidħlu, jieħdu sehem
jew javvanzaw f’attività ekonomika (L-Organizzazzjoni
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), 2000a).
Rwoli tas-sessi (Gender Roles)
Ġabra ta’ preskrizzjonijiet dwar azzjoni u mġiba
attribwiti lin-nisa u l-irġiel rispettivament, imdaħħlin
f’moħħ dak li jkun u msaħħin kif imfisser taħt it-terminu
Kuntratt Soċjali Relattiv għas-Sessi (Il-Kummissjoni
Ewropea, 1998).
Segregazzjoni OKKUPAZZJONALI (fixxogħol) (Occupational (Job) Segregation)
Il-konċentrazzjoni ta’ nisa u rġiel f’tipi u livelli
differenti ta’ attività u xogħol, bin-nisa limitati għal
firxa dejqa ta’ xogħlijiet (segregazzjoni mimduda jew
orizzontali) meta mqabbla ma’ l-irġiel, u għal xogħlijiet
b’gradi inqas (segregazzjoni wieqfa jew vertikali) (IlKummissjoni Ewropea, 1998).
Sensittività għal kwistjonijiet relatati
mas-sessi (Gender Sensitive)
Li tindirizza u tqis id-dimensjoni tas-sessi (IlKummissjoni Ewropea, 1998).
Sessi (Gender)
Kunċett li jirreferi għad-differenzi soċjali bejn in-nisa u
l-irġiel u li wieħed jitrabba fihom. Dawn jitbiddlu matul
iż-żmien u jinkludu varjazzjonijiet wesgħin kemm fi
ħdan l-istess kultura kif ukoll bejn kultura u oħra (IlKummissjoni Ewropea, 1998).
Sessi u Żvilupp
(Gender and Development -GAD)
Metodoloġija li tiffoka fuq in-nuqqas ta’ relazzjonijiet
indaqs bejn l-irġiel u n-nisa minħabba kundizzjonijiet
li m’humiex l-istess għat-tnejn. Għaldaqstant, itterminu ‘sessi’ qed jirreferi għal dik l-għodda analitika
li nibtet għax qed jiżdied l-għarfien dwar in-nuqqas
ta’ ugwaljanza minħabba strutturi istituzzjonali.
Dan it-terminu ma jiffukax biss fuq in-nisa bħala
grupp maqtugħ għalih waħdu u omoġenju, imma
fuq ir-rwoli u l-ħtiġijiet kemm ta’ l-irġiel kif ukoll
tan-nisa. Minħabba li ħafna drabi n-nisa jinsabu
f’pożizzjoni żvantaġġata meta mqabbla ma’ l-irġiel,
il-promozzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi timplika li
b’mod espliċitu l-attenzjoni qed tintefa fuq il-ħtiġijiet,
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l-interessi u l-perspettivi tan-nisa. Għaldaqstant, l-għan hu
li l-qagħda tan-nisa fis-soċjetà timxi ‘l quddiem, fejn l-għan
aħħari hu l-ugwaljanza bejn is-sessi (ILO, 2000b).
Statistiċi mhux aggregati dwar is-sessi (Sex
Disaggregated Statistics)
Il-ġbir u t-tqassim ta’ data u informazzjoni statistika skond
is-sess sabiex tkun tista’ ssir analiżi komparattiva, xi
kultant magħrufa bħala statistiċi mhux aggregati dwar issessi (Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
Stereotipi (Stereotypes)
Idea fissa li jkollhom in-nies dwar kif għandu jkun xi ħadd
jew għandha tkun xi ħaġa, b’mod speċjali idea li hi żbaljata.
(Cambridge University Press, 2003)
Tqassim tax-xogħol (skond is-sessi) (Division
of Labour (by gender))
Id-diviżjoni tax-xogħol, imħallas jew le, bejn in-nisa u l-irġiel
fis-settur privat u dak pubbliku (Il-Kummissjoni Ewropea,
1998).
Trattament Indaqs (Gender Neutral)
Li ma jkunx hemm impatt differenzjali, pożittiv jew negattiv,
fejn jidħlu r-relazzjonijiet bejn is-sessi jew l-ugwaljanza bejn
in-nisa u l-irġiel (Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
Ugwaljanza bejn is-sessi (Gender Equality)
Il-kunċett ifisser li l-bnedmin kollha huma liberi li jiżviluppaw ilħiliet personali tagħhom u li jiddeċiedu mingħajr il-limitazzjonijiet
imposti minn rwoli tas-sessi dojoq mogħija lin-nisa u l-irġiel;
li l-imġiba, ix-xewqat u l-ħtiġijiet differenti tan-nisa u l-irġiel
jingħataw l-istess valur u jkunu stmati ndaqs (Il-Kummissjoni
Ewropea, 1998).
Valutazzjoni ta’ l-impatt fuq is-sessi (Gender
Impact Assessment)
Valutazzjoni tal-proposti f’kull politika biex wieħed jara jekk
jaffettwawx lin-nisa u lill-irġiel b’mod differenti, bil-għan li
dawn il-proposti jiġu adattati ħalli l-effetti diskriminatorji
jixxejnu żgur u titħeġġeġ l-ugwaljanza bejn is-sessi (IlKummissjoni Ewropea, 2001).
Verifika ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi
(Gender Audit)
L-analiżi u l-evalwazzjoni ta’ kull politika, programm u
istituzzjoni skond kif japplikaw il-kriterji relatati mas-sessi
(Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
xogħol (Employment)
Kull attività bi qligħ inkluż li l-persuna taħdem għal rasha u
tinkludi l-promozzjoni u t-trasferiment għal xi kariga oħra,
kif ukoll l-aċċess għal taħriġ vokazzjonali jew professjonali,
għal kemm żmien idum l-impjieg jew l-eżekuzzjoni jew
it-terminazzjoni tiegħu (Artikolu 2, Att ta’ l-2003 dwar
l-Ugwaljanza għall-Irġiel u n-Nisa).
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L-UE għandha storja twila ta’ leġiżlazzjoni marbuta
ma’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u dan l-aħħar ma’
l-ugwaljanza indipendentement mir-reliġjon jew ittwemmin, ir-razza u l-oriġini etnika, l-orjentazzjoni
sesswali, l-età u d-diżabilità ta’ l-individwu. Filwaqt li
Artikolu 13 tat-Trattat tal-KE, li ilu li daħal fis-seħħ biss
sa mill-1 ta’ Mejju 1999, jagħti lill-UE l-kompetenza
espliċita sabiex tagħmel liġijiet kontra d-diskriminazzjoni
minħabba razza, reliġjon jew twemmin, diżabilità, età u
orjentazzjoni sesswali, madanakollu, l-UE ilha sa mittwaqqif tal-Komunità tipprovdi liġi li tħares l-ugwaljanza
bejn is-sessi. Mal-medda taż-żmien, kienu bosta dawk
id-Direttivi dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi li nħarġu
flimkien ma’ firxa sħiħa ta’ ġurisprudenza marbuta ma’
l-interpretazzjoni u l-effett ta’ din il-leġiżlazzjoni.
Is-siwi ta’ dawn l-iżviluppi leġiżlattivi kollha jista’
jinħass kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell
nazzjonali, minħabba li dawn jesiġu, u jaraw, li flIstati Membri kollha jkun hemm żvilupp fil-liġijiet
b’riżq l-ugwaljanza. Għaldaqstant, skond Artikolu 1a
tad-Direttiva 76/207/KEE, kif emendat bid-Direttiva
2002/73/KE12:
‘L-Istati
Membri
għandhom
attivament
jikkunsidraw l-iskop ta’ ugwaljanza bejn l-irġiel
u n-nisa meta jifformulaw u jimplimentaw liġijiet,
regolamenti,...’
Bis-saħħa ta’ leġiżlazzjoni dwar l-ugwaljanza bejn
is-sessi, titħejja metodoloġija komuni li toħloq
standards komuni filwaqt li tara li din il-leġiżlazzjoni
titwettaq b’mod effettiv permezz ta’ miżuri meqjusa
xierqa, effettivi u persważivi. Bl-istess mod, strateġija
favur l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn
is-sessi tgħin sabiex jintlaħaq l-għan ta’ l-ugwaljanza
bejn is-sessi u dan għaliex tinvolvi żewġ dimensjonijiet,
fosthom l-integrazzjoni ta’ l-oqsma ewlenin marbuta
ma’ l-ugwaljanza bejn is-sessi f’kull aspett ta’ l-analiżi,
ta’ l-iżvilupp u tat-twettiq ta’ kull politika, programm u
proġett; u l-ħolqien ta’ inizjattivi li jgħinu biex l-irġiel u
n-nisa jkunu jistgħu jesprimu l-veduti tagħhom filwaqt
li jieħdu sehem fit-teħid tad-deċiżjonijiet.
Jekk indawru ħarsitna lejn is-sitwazzjoni lokali,
nintebħu li kien biss matul dawn l-aħħar 35 sena li

12

Id-Direttiva 2002/73/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tat-23 ta’ Settembru 2002 li temenda d-Direttiva
tal-Kunsill 76/207/KEE dwar l-implimentazzjoni talprinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa firrigward ta’ aċċess għall-impjieg, taħriġ professjonali u
promozzjoni, u kundizzjonijiet tax-xogħol.
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ddaħħlet f’Malta l-leġiżlazzjoni dwar l-ugwaljanza
bejn is-sessi. Skond il-Kostituzzjoni ta’ Malta, li hi
l-ogħla liġi tal-pajjiż, Artikolu 14 jistqarr li:
“L-Istat għandu jippromwovi dritt ugwali ta’ rġiel u
nisa li jgawdu d-drittijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali,
ċivili u politiċi kollha u għal dan il-għan għandu jieħu
dawk il-miżuri li jkunu indikati biex jelimina kull forma
ta’ diskriminazzjoni bejn is-sessi, minn kull persuna,
organizzazzjoni jew azjenda; l-Istat għandu b’mod
partikulari jimmira li jiżgura li l-ħaddiema nisa jgawdu
drittijiet indaqs u l-istess pagi għall-istess xogħol
bħall-irġiel.”
Il-Kostituzzjoni tinkludi wkoll l-ugwaljanza bejn is-sessi
fost id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem
taħt l-Artikolu 32. Barra minn hekk, il-Kostituzzjoni
tqis nulla kull liġi li tinkludi kwalunkwe provvedimenti
diskriminatorji.
L-ewwel pass importanti lejn it-tneħħija taddiskriminazzjoni kontra n-nisa jmur lura għal meta
daħal fis-seħħ l-Att XLVI ta’ l-1973, li fih jingħad,
inter alia, li nisa miżżewġa setgħu jagħmlu kuntratti
f’isimhom u jirrappreżentaw lilhom infushom
f’proċeduri legali mingħajr il-kunsens u l-assistenza
ta’ żwieġhom. Dawn id-drittijiet ġodda ddaħħlu
bħala emendi fil-Kodiċi Ċivili.
Permezz tat-traspożizzjoni ta’ l-Att dwar ilKonvenzjoni Ewropea13 fil-liġi ta’ Malta fl-1987 u
ta’ l-emendi Kostituzzjonali introdotti fl-1991,
iċ-ċittadini Maltin jistgħu jiftħu kawża dwar allegat
diskriminazzjoni bejn is-sessi quddiem il-qrati Maltin.
Il-passi ewlenin b’riżq l-ugwaljanza bejn l-irġiel u
n-nisa ttieħdu fil-bidu tad-disgħinijiet. Bi twettiq
tal-Programm ta’ Ħidma tiegħu għall-1987-1992,
il-Gvern Malti rratifika l-Konvenzjoni tal-Ġnus
Magħquda dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma
ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW).14
Barra minn hekk, iddaħħlu għadd ta’ emendi
Kostituzzjonali li permezz tagħhom id-diskriminazzjoni
bejn is-sessi bdiet titqies ksur tad-drittijiet u l-libertajiet
fundamentali tal-bniedem. L-aktar emenda importanti
saret f’Artikolu 45(10) tal-Kostituzzjoni li permezz
tagħha, b’effett mill-1 ta’ Lulju 1993, kwalunkwe liġi
meqjusa diskriminatorja bjen l-irġiel u n-nisa kellha
titressaq quddiem il-qrati lokali. Fil-Kodiċi Ċivili
saru dawn l-emendi15 estensivi skond dan ilprovvediment u l-kunċett ta’ ‘sħab indaqs fiż-żwieġ’

13 Kapitolu 319 tal-Liġijiet ta’ Malta.
14 Is-CEDAW kienet adottata mill-Ġnus Magħquda fl-1979.
15 Att XXI ta’ l-1993.
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intiseġ fil-liġi tagħna. L-emendi fil-Kodiċi Ċivili llimitaw
id-dominanza assoluta li kellu l-missier u r-raġel
miżżewweġ fil-familja u pprovdew sabiex kemm irraġel kif ukoll il-mara miżżewġa jkunu fuq l-istess livell
fir-relazzjonijiet tagħhom ma’ xulxin u fir-relazzjonijiet
tagħhom ma’ wliedhom.
L-ugwaljanza bejn is-sessi ddaħħlet ukoll fil-liġi taxxogħol, bid-dħul fis-seħħ ta’ l-Att ta’ l-2002 dwar
l-Impjieg u r-Relazzjonijiet Industrijali.16 Dan
l-Att daħħal provvedimenti li jħarsu lill-individwu minn
trattament diskriminatorju fiż-żmien qabel ma jkun
impjegat, jiġifieri matul iż-żmien li fih isir ir-reklutaġġ u
tinħareġ l-offerta ta’ l-impjieg, kif ukoll matul il-perjodu
li fih l-individwu jkun qed jaħdem. L-Att ifisser it’trattament diskriminatorju’ bħala:
‘kull distinzjoni, esklużjoni jew restrizzjoni li ma
tkunx ġustifikabbli f’soċjetà demokratika inkluża
diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ l-istat konjugali,
tqala jew tqala potenzjali, sess, ...’.
Bis-saħħa tas-setgħat mogħtija bl-Ordni ta’ l-2003
dwar l-Interpretazzjoni fil-kamp ta’ l-Impjiegi u
r-Relazzjonijiet Industrijali17, jingħad bla tlaqliq li sabiex
ikun determinat jekk trattament kienx ġustifikabbli jew
le, it-Tribunal Industrijali jrid iqis il-provvedimenti ta’
kwalunkwe direttiva u/jew regolament maħruġa millUE dwar id-diskriminazzjoni, b’mod partikulari tadDirettiva 2000/43/KE u tad-Direttiva 2000/78/KE.
Bis-saħħa tas-setgħat mogħtija lill-Ministru li joħroġ
regolamenti oħra dwar kwistjonijiet marbuta ma’
l-impjiegi skond l-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet
Industrijali, daħlu fis-seħħ ir-regolamenti li ġejjin, li
inter alia, jipprovdu għall-ugwaljanza bejn is-sessi:
• Regolamenti ta’ l-2002 dwar Dritt ta’ Leave talĠenituri18;
• Regolamenti ta’ l-2002 dwar Impjegati PartTime19;
• Regolamenti ta’ l-2003 dwar Leave Urġenti talFamilja20; u
• Regolamenti ta’ l-2004 dwar il-Ħarsien talMaternità (Impjieg)21.

16
17
18
19
20
21

Att XXII ta’ l-2002, Kap. 452 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Avviż Legali 297 ta’ l-2003.
Avviż Legali 426 ta’ l-2002.
Avviż Legali 427 ta’ l-2002.
Avviż Legali 296 ta’ l-2003.
Avviż Legali 3 ta’ l-2004.
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M’ilux iddaħħlu wkoll regolamenti taħt l-Att dwar
it-Taxxa fuq l-Income22 maħsuba sabiex iħeġġu
b’mod dirett lin-nisa jidħlu lura fid-dinja tax-xogħol.
Bis-saħħa tas-setgħat mogħtija bir-Regoli ta’ l-2005
dwar Kreditu ta’ Taxxi li jingħata lil Nisa li Jirritornaw
għall-Impjieg, dawk il-persuni li jaqgħu taħt dawn irregolamenti jistgħu jibbenefikaw minn ċerti kreditu
ta’ taxxi. Dawn ir-regolamenti huma eżempju ċar ta’
kif il-liġijiet jistgħu jintużaw sabiex tkun implimentata
l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn
is-sessi billi jippruvaw iżidu l-għadd ta’ ħaddiema
nisa wara li jitqiesu l-ħtiġijiet partikulari tagħhom. IlGvern Malti ntrabat li jilħaq il-miri ta’ l-Istrateġija ta’
Liżbona23, billi 60% tan-nisa jkollhom impjieg bi qligħ
għall-kuntrarju tas-70% ta’ l-irġiel.
Fl-2003, rajna l-introduzzjoni fil-leġiżlazzjoni Maltija
ta’ l-ewwel liġi speċifikament dwar l-ugwaljanza bejn
is-sessi, l-Att dwar l-Ugwaljanza għall-Irġiel
u n-Nisa24. Skond it-termini ta’ dan l-Att, il-kelma
‘diskriminazzjoni’ titfisser bħala
‘diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess jew
minħabba responsabbiltajiet li ġġib il-familja u
tinkludi t-trattament ta’ persuna b’mod anqas
favorevoli mit-trattament mogħti jew li jista’ jkun
mogħti lil persuna għal raġunijiet ta’ sess jew
minħabba responsabbiltajiet li ġġib il-familja.’
L-Att, inter alia, jipprojbixxi li ssir diskriminazzjoni bejn
is-sessi fejn jidħlu impjiegi; fl-għoti ta’ finanzi minn
banek, istituzzjonijiet finanzjarji u minn kumpaniji
ta’ l-assikurazzjoni; u fl-edukazzjoni u fil-gwida
vokazzjonali.
Tħejjew ukoll linjigwida fis-settur pubbliku sabiex
titfassal politika kontra d-diskriminazzjoni u tiddaħħal
l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn issessi. Fost l-ewwel linjigwida nsibu dawk maħruġa fl-

22 Kapitolu 123 tal-Liġijiet ta’ Malta.
23 L-Istrateġija ta’ Liżbona, magħrufa wkoll bħala l-Aġenda
ta’ Liżbona jew il-Proċess ta’ Liżbona, hija pjan ta’ azzjoni
u żvilupp għall-Unjoni Ewropea. L-għan tagħha hu li l-UE
tinbidel “fl-aktar ekonomija dinamika u kompetittiva fiddinja msejsa fuq l-għarfien u li sa l-2010 tkun kapaċi għal
tkabbir ekonomiku sostenibbli b’aktar xogħlijiet u aħjar u
b’koeżjoni soċjali akbar, u b’rispett lejn l-ambjent” u dan
fid-dawl ta’ livell ta’ produttività fl-UE anqas minn dak flIstati Uniti. Din il-mira tħabbret mill-Kunsill ta’ l-Ewropa
f’Liżbona f’Marzu 2000.
24 Att 1 ta’ l-2003.

L-Aspett ta’ l-Ugwaljanza
bejn is-Sessi
mill-Perspettiva Legali
Taqsima B

198925 li jħeġġu sabiex meta ‘jinħarġu applikazzjonijiet
biex jimtlew postijiet vakanti fi ħdan is-settur pubbliku,
dawn iridu jkunu aċċessibbli għaż-żewġ sessi, għallirġiel u għan-nisa, u m’għandhomx jintalbu kwalifiki
differenti, speċjalment minn applikanti nisa.’ Ħarġet
ukoll ċirkulari26 oħra sabiex tipprovdi linjigwida għallmembri f’bordijiet li jipproċessaw l-applikazzjonijiet.
Din il-gwida kienet tinkludi li l-bordijiet li jipproċessaw
l-applikazzjonijiet m’għandhomx ikunu magħmulin
minn irġiel biss; li l-applikazzjonijiet mill-irġiel u minnisa għandhom ikunu pproċessati bl-istess mod; li
l-persuna għandha titqies skond il-ħiliet tagħha biex
twettaq dak ix-xogħol; li hu diskriminatorju li persuna
tiqies fuq il-bażi tas-sess jew l-istat konjugali tagħha,
u li l-mistoqsijiet imressqa għandhom jirriflettu biss ilħtiġijiet tax-xogħol.
Fl-1991 l-Università ta’ Malta waqqfet Kumitat għallUgwaljanza bejn is-Sessi sabiex iservi ta’ punt fokali
fejn jidħlu kwistjonijiet relatati mas-sessi skond irrakkomandazzjonijiet
imressqa
mis-Segretarjat
għan-Nisa fis-Soċjetà. Ħidmet dan il-Kumitat hi li
jagħti pariri lill-Kunsill ta’ l-Università dwar kwistjonijiet
relatati mas-sessi. Il-Kumitat jaħdem fuq oqsma
differenti, fosthom li jkunu identifikati dawk l-għejjuni li
jwasslu biex ikun hemm opportunitajiet jew trattament
mhux indaqs minħabba differenzi bejn is-sessi, u li
jippromwovi politika b’riżq opportunitajiet indaqs
bejn l-individwi, inkluż li tingħata għajnuna speċifika
lin-nisa sabiex jegħlbu d-diffikultajiet27.
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ħaddiema nisa jistgħu jingħataw leave speċjali sa
sena sabiex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb it-tifel jew ittifla. Il-Bank jikkunsidra wkoll li joffri konċessjonijiet
speċjali, fosthom li dawk il-ħaddiema bi tfal sa erba’
snin jaħdmu sigħat imnaqqsa ta’ xogħol29. Barra
minn hekk, fl-2007 l-Bank beda jissussidja l-miżata
mħallsa liċ-ċentri ta’ ħarsien tat-tfal30. L-HSBC Bank
Malta plc wkoll introduċa forom diversi ta’ politika
li jkopru kwistjonijiet varji, fosthom waħda dwar issessi, ir-responsabbiltajiet li ġġib magħha l-familja
u l-istat konjugali. L-HSBC fehem li teżisti xi forma
ta’ segregazzjoni bejn is-sessi, b’mod speċjali fost
il-ħaddiema tal-bank f’livelli għoljin, u għaldaqstant,
nieda proġett imsejjaħ ‘Springboard Programme’
li jħeġġeġ għal azzjoni pożittiva. Din il-politika
għandha x’taqsam ukoll mal-fastidju, l-ibbuljar, ilvittimizzazzjoni, il-proċeduri ta’ reklutaġġ u għażla, irreklamar, l-iżvilupp professjonali, it-tagħlim u l-iżvilupp,
l-evalwazzjoni ta’ l-impjegati, il-promozzjonijiet u
kwistjonijiet marbuta ma’ l-adozzjoni, mal-leave talmaternità u l-possibiltà li l-ġenituri jkunu jistgħu jżuru
ċ-ċentri ta’ ħarsien tat-tfal waqt ix-xogħol.
Matul l-aħħar kampanja elettorali, il-partiti politiċi
f’Malta għamlu wkoll referenza għall-ugwaljanza
bejn is-sessi u għall-integrazzjoni tal-prinċipju
ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-manifesti politiċi
tagħhom.

Il-Banek f’Malta marbuta wkoll li jaħdmu favur
l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-integrazzjoni tal-prinċipju
ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi billi jqisu l-ugwaljanza
bejn is-sessi bħala parti mill-impenn tagħhom favur irresponsabbiltà soċjali tal-kumpanija. Il-banek ewlenin
għandhom politika li tgħin biex jinħoloq bilanċ bejn
ix-xogħol u l-ħajja ta’ dak li jkun u ħafna drabi, din
il-politika tmur lilhinn mill-minimu stabbilit bil-liġi28.
Fejn jidħol il-leave tal-ġenituri, l-impjegati tal-Bank
of Valletta plc li għandhom bżonn ma jiġux għaxxogħol biex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb ’l uliedhom,
jistgħu jingħataw leave speċjali kontinwu sa sena.
Dan it-tip ta’ benefiċċju jibqa’ jgħodd sakemm ittfal jagħlqu erba’ snin. F’każ ta’ adozzjonijiet, il-

25 Ċirkulari mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru Nru. 133/89 ta’
l-20 ta’ Novembru 1989.
26 Ċirkulari mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru Nru. 37/90 tat-2
ta’ April 1990.
27 http://home.um.edu.mt/gender/gicomm.html
28 F’Mejju 2005, l-HSBC Bank Malta plc nieda l-Politika
tiegħu dwar id-Diversità.

29 Bank of Valletta, ir-Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpanija
2006.
30 Bank of Valletta, ir-Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpanija
2007.
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L-għan aħħari għala ssir verifika tal-liġijiet kien li
tiddaħħal il-perspettiva tas-sessi f’kull qafas legali
li jirregola x-xogħol, il-professjoni, il-ħajja ċivili u dik
tal-familja. Wieħed jittama li huma u jinkisbu dawn
l-għanijiet, jintlaħqu wkoll miri oħrajn fosthom li n-nisa
jintegraw ruħhom aktar fid-dinja tax-xogħol filwaqt li
jkompli jikber is-sehem tagħhom fid-dinja tax-xogħol
u dan fid-dawl ta’ l-impenn li ħadet Malta skond
l-Istrateġija ta’ Liżbona31; li jiżdied sehem in-nisa
fil-ħajja pubblika; li jitħaffef it-tisħiħ ekonomiku u li
l-leġiżlaturi u msieħba oħrajn jitgħallmu jkunu sensittivi
għall-ħtieġa li jkun hemm integrazzjoni tal-perspettiva
tas-sessi f’kull qafas legali u istituzzjonali.
Sabiex ikun jista’ jintlaħaq l-għan aħħari ta’ dan
il-proġett, saret analiżi ta’ partijiet magħżula talleġiżlazzjoni, kif ukoll tar-regolamenti ppubblikati
taħthom. Dawn il-liġijiet kienu jinkludu l-Kodiċi
Kriminali32, il-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura
Ċivili33, il-Kodiċi tal-Kummerċ34, il-Kodiċi Ċivili35, illeġiżlazzjoni fiskali (inkluż il-liġijiet dwar it-taxxa u

31
32
33
34
35

Ara footnote 23 hawn fuq.
Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Kapitolu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta.
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s-sigurtà soċjali)36, il-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa37,
il-leġiżlazzjoni dwar id-djar38, il-leġiżlazzjoni dwar
l-impjiegi39, il-leġiżlazzjoni dwar l-edukazzjoni40 u
l-leġiżlazzjoni dwar il-kummerċ u n-negozju41.
Aktar ‘il quddiem għandek issib ħarsa fuq fuq talmetodoloġija mħaddma hija u ssir il-verifika ta’
l-ugwaljanza bejn is-sessi:

36 Att dwar it-Taxxa fuq l-Income – Kapitolu 123 tal-Liġijiet
ta’ Malta; Att dwar l-Amministrazzjoni tat-Taxxa – Kapitolu
372 tal-Liġijiet ta’ Malta; Att dwar is-Sigurtà Soċjali –
Kapitolu 318 tal-Liġijiet ta’ Malta.
37 Ordinanza dwar l-Organizzazzjoni tad-Dipartiment
tas-Saħħa – Kapitolu 94 tal-Liġijiet ta’ Malta; Att dwar
il-Professjonijiet tas-Saħħa – Kapitolu 464 tal-Liġijiet
ta’ Malta; Att dwar is-Saħħa Mentali – Kapitolu 262
tal-Liġijiet ta’ Malta; Att dwar l-Awtorità għas-Saħħa u
s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol – Kapitolu 424 tal-Liġijiet
ta’ Malta; Att dwar is-Saħħa Pubblika – Kapitolu 465 talLiġijiet ta’ Malta.
38 Att biex Iħajjar Persuni Jsiru Sid Darhom – Kapitolu 328
tal-Liġijiet ta’ Malta; Att dwar id-Djar – Kapitolu 125 talLiġijiet ta’ Malta; Att dwar l-Awtorità tad-Djar – Kapitolu
261 tal-Liġijiet ta’ Malta; Ordinanza li Tneħħi l-Kontroll ta’
Djar – Kapitolu 158 tal-Liġijiet ta’ Malta; Att li Jestendi l-Att
dwar id-Djar – Kapitolu 360 tal-Liġijiet ta’ Malta.
39 Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali – Kapitolu
452 tal-Liġijiet ta’ Malta; Att dwar is-Servizzi ta’ Impjieg u
Taħriġ – Kapitolu 343 tal-Liġijiet ta’ Malta.
40 Att dwar l-Edukazzjoni – Kapitolu 327 tal-Liġijiet ta’
Malta.
41 Att dwar il-Kumpaniji – Kapitolu 386 tal-Liġijiet ta’ Malta.
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Il-verifika ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi nbdiet
billi nġabru kollha flimkien il-Kodiċijiet, il-liġijiet u
l-leġiżlazzjoni sussidjarja mniżżla fit-Termini ta’
Referenza li jagħmlu parti mill-Kuntratt ta’ Servizz, kif
stabbilit mill-Awtorità Kontraenti42. L-għan ta’ dan
l-eżerċizzju kien li tkun stabbilita u tinħoloq bażi ta’
għarfien li tinfirex u tintuża mill-esperti kollha li kienu
jiffurmaw parti mit-tim li ħa sehem fil-proġett u li
wettaq il-verifika ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi.

tal-qrati u l-opinjonijiet ta’ dawk li jiktbu t-testi jsiru
relevanti u importanti għall-ġudikatura lokali. Minkejja
li l-ġudikatura lokali ma tintrabatx mad-duttrina talpreċedent, kif jiġri fir-Renju Unit, il-ġurisprudenza
ta’ pajjiżi barranin u l-opinjonijiet ta’ kittieba ta’ testi
jitqiesu għodda importanti f’idejn il-ġudikatura li
tużahom fl-interpretazzjoni tal-liġijiet tant li jitqiesu
meħtieġa sabiex tkun applikata l-liġi fil-każijiet li
jitressqu quddiemha.

Dokumenti oħrajn miġbura, meqjusa meħtieġa u
disponibbli għall-pubbliku, kienu dibattiti parlamentari,
white papers, stqarrijiet għall-istampa u dokumenti
ta’ politika li jista’ jkun li ħarġu qabel jew wara li daħlu
fis-seħħ kwalunkwe liġi u regolament partikulari.
Ħafna drabi dawn id-dokumenti servew ta’ sors
importanti biex wieħed jifhem x’kienet l-intenzjoni ta’
dawk li jfasslu l-liġijiet u tal-leġiżlaturi, u għaldaqstant
tal-ħsieb tassew wara l-leġiżlazzjoni mfassla.

L-organizzazzjoni tal-liġijiet, ir-regolament u
d-dokumentazzjoni miġbura

Kif kien meħtieġ, inġabru wkoll testi ta’ partijiet
oħrajn mil-leġiżlazzjoni lokali li ma kenux inklużi fitTermini ta’ Referenza imma li jintrabtu direttament
mal-leġiżlazzjoni li taqa’ taħt it-Termini ta’ Referenza,
kif ukoll partijiet minn konvenzjonijiet internazzjonali,
trattati, direttivi (b’mod partikulari Direttivi ta’ l-UE), u
partijiet minn leġiżlazzjoni ta’ pajjiżi barranin oħrajn,
minn linjigwida u minn prattiċi tajbin adottati millIstati Membri. Inġabar ukoll materjal pubbliku marbut
ma’ dawn id-dokumenti, kif meħtieġ, u sar kuntatt
ma’ għaqdiet internazzjonali, entitajiet governattivi u
gruppi attivi fl-oqsma ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi
u ta’ l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn
is-sessi sabiex tinkiseb aktar informazzjoni dwar ittwettiq fil-prattika ta’ kwalunkwe liġi, regolament,
linjagwida jew prattika li tista’ tinstab fil-ġurisdizzjoni
tagħhom.
Ir-raġuni għala saret referenza għad-dokumenti
msemmija qabel kienet importanti wkoll minħabba
li kemm dawk li jfasslu l-liġijiet f’pajjiżna kif ukoll illeġiżlaturi lokali setgħu rreferew għalihom huma u
jfasslu kwalunkwe liġi jew regolament li jagħmel parti
mill-verifika ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi. Dejjem
kienet prattika komuni li dawk li jfasslu l-liġijiet
f’pajjiżna jirreferu għal-liġijiet ta’ stati jew gruppi ta’
stati oħrajn, fosthom ta’ l-UE matul dawn l-aħħar
snin, biex jgħinuhom huma u jfasslu l-leġiżlazzjoni
lokali. Din it-tip ta’ metodoloġija, aktar milli biex toħloq
standards komuni u tarmonizza oqsma differenti
fil-liġi, għandha l-għan li tgħin fit-twettiq u l-infurzar
tal-liġijiet biex b’hekk il-ġurisprudenza, is-sentenzi

42 L-NCPE.

Malli nħolqot bażi ta’ għarfien, ġie organizzat ilmaterjal. Din l-organizzazzjoni saret billi l-liġijiet u
r-regolamenti tqassmu skond oqsma partikulari,
fosthom il-leġiżlazzjoni fiskali (inkluż il-liġijiet dwar
it-taxxa u s-sigurtà soċjali), il-leġiżlazzjoni dwar issaħħa, il-leġiżlazzjoni dwar id-djar, il-leġiżlazzjoni
dwar l-impjiegi, il-leġiżlazzjoni dwar l-edukazzjoni u
l-leġiżlazzjoni dwar il-kummerċ u n-negozju.
Il-liġijiet ikkodifikati ma kenux ikkategorizzati bl-istess
mod minħabba li dawn ma jaqgħux taħt l-oqsma
hawn fuq imsemmija għall-fatt li l-provvedimenti
tagħhom ikopru firxa ta’ oqsma li jaffettwaw ilħajja pubblika u privata tal-persuni (ngħidu aħna ilKodiċi tal-Kummerċ43 m’għandux x’jaqsam biss ma’
kwistjonijiet marbuta mal-kummerċ imma ma’ fatturi
li jaffettwaw il-ħajja privata, fosthom l-ispussess talproprjetà kollha li tappartjeni lill-kummerċjant fallut).
Għaldaqstant, il-provvedimenti misjuba fl-erba’
Kodiċijiet tqassmu skond metodoloġija differenti minn
dik imsemmija hawn fuq u kull wieħed mill-kapitoli u
kull wieħed mit-titoli rispettivi misjuba fil-Kodiċijiet
kienu analizzati għalihom skond l-għan tal-qasam li
jirregolaw.
Kull leġiżlazzjoni u dokumentazzjoni relatata ingħatat
lill-esperti li għamlu l-verifika tagħhom skond l-oqsma
ewlenin ta’ speċjalizzazzjoni tagħhom.
Analiżi tal-liġijiet, regolamenti u dokumentazzjoni
miġbura u identifikazzjoni tal-provvedimenti
relevanti
Wara l-organizzazzjoni tal-materjal kollu miġbur, saret
analiżi tat-testi tad-dokumentazzjoni miġbura. Din
kienet tinkludi reviżjoni fil-fond tal-liġijiet, ir-regolamenti
u d-dokumentazzjoni relevanti miġbura sabiex ikunu
identifikati dawk il-provvedimenti li nħass il-bżonn

43

Ara qabel.
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li jitbiddlu. Ngħidu aħna, Artikolu 482(2) tal-Kodiċi
tal-Kummerċ44 jipprovdi sabiex l-ebda talba għal
dikjarazzjoni ta’ falliment ma tista’ ssir minn iben
kontra missieru, jew mill-missier kontra l-iben, jew
mir-raġel kontra l-mara jew mill-mara kontra r-raġel.
Għaldaqstant, kif inhi l-liġi llum, l-iben jista’ jagħmel
talba għal dikjarazzjoni ta’ falliment kontra ommu
imma ma jistax jagħmel dan kontra missieru. L-istess
ħaġa tapplika għall-bint. Missier jista’ jitlob li jagħmel
dikjarazzjoni ta’ fallimenti kontra bintu imma ma
jistax jagħmel dan kontra ibnu. Wieħed jinnota wkoll
li f’ċerti liġijiet, fosthom fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni
u Proċedura Ċivili45, għadha ssir referenza għallawtorità “tal-missier” aktar milli għall-awtorità “talġenituri”.
Il-liġijiet u r-regolamenti analizzati jinkludu wkoll dawk
mibdula m’ilux, fosthom, dawk il-liġijiet emendati
jew li daħlu fis-seħħ bħala riżultat tat-traspożizzjoni
tad-Direttivi ta’ l-UE fil-liġijiet lokali. Minkejja li din
it-traspożizzjoni setgħet seħħet tul dawn l-aħħar
snin, nistgħu nisiltu dgħufijiet f’dawn il-proċessi.
Il-verifika ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi mwettqa u
r-rakkomandazzjonijiet li ġew wara għandhom idawlu
dawn id-dgħufijiet filwaqt li jressqu t-tibdiliet relattivi
kif mitlub.
Sabiex it-tim responsabbli mill-analiżi tal-liġijiet, irregolamenti u d-dokumentazzjoni miġbura u millidentifikazzjoni tal-provvedimenti relevanti jingħata
l-għajnuna meħtieġa, l-esperti ħolqu diskussjonijiet
u għaddew korrispondenza ma’ l-NCPE u ma’
organizzazzjonijiet oħrajn sabiex jiksbu għarfien usa’
tal-qagħda lokali, b’mod speċjali fid-dawl ta’ l-ilmenti
mressqa u tat-titjib li sar fejn tidħol id-diskriminazzjoni
bejn is-sessi.
Konklużjonijiet
Fi tmiem l-analiżi msemmija hawn fuq, tressqu
xi konklużjonijiet marbuta ma’ din l-analiżi.
Għaldaqstant, dan l-eżerċizzju kellu żewġ skopijiet:
li jkunu identifikati dawk il-provvedimenti legali li
jeħtieġu emendi kif ukoll li jkunu identifikati dawk ilkażijiet fejn l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-integrazzjoni
tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi għadhom
lura. F’dan ta’ l-aħħar, ġew enfasizzati u mmarkati
l-lakuni identifikati bil-għan li jitressqu proposti ħalli
jiddaħħlu provvedimenti legali ġodda.
Dawn il-konklużjonijiet ħejjew it-triq għall-pass li jmiss,

44 Ara qabel.
45 Ara qabel.
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primarjament it-tifsil ta’ rakkomandazzjonijiet xierqa.
Rakkomandazzjonijiet
biex
tissaħħaħ
l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza
bejn is-sessi
Ir-riżultati
miksuba
mill-verifika
tal-liġijiet
u
r-regolamenti fejn tidħol l-ugwaljanza bejn is-sessi
servew sabiex fuqhom jissejsu r-rakkomandazzjonijiet
li għandhom jitressqu. Huma u jitfasslu dawn irrakkomandazzjonijiet, il-materjal kollu miġbur ingħata
l-attenzjoni li tixraqlu.
Ir-rakkomandazzjonijiet
imressqa kienu ta’ żewġ tipi: (i) proposta sabiex jinbidlu
l-provvedimenti legali eżistenti, u (ii) proposta sabiex
jiddaħħlu provvedimenti legali ġodda li jindirizzaw
kwistjonijiet relatati mas-sessi, b’mod speċjali l-ħtieġa
li jkun hemm integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn issessi, fil-qasam leġiżlattiv partikulari.
Konklużjoni ewlenija li ħarġet waqt li qed issir il-verifika
kienet li, minkejja li l-liġi Maltija ma fihiex provvedimenti
meqjusa diskriminatorji kontra xi wieħed mis-sessi
b’mod sfaċċat, jeżistu bosta provvedimenti li jistgħu
jwasslu għal diskriminazzjoni indiretta jew li ma
jgħinux biex ikun hemm integrazzjoni tal-perspettiva
tas-sessi. Eżempju partikulari:
Prova - Artikolu 36(2) ta’ l-Att dwar l-Impjieg u
r-Relazzjonijiet Industrijali46 jipprovdi għat-temm
ta’ kuntratti ta’ servizz waqt iż-żmien tal-prova.
Id-diskussjoni tqanqlet wara argument dwar jekk
l-impjieg ta’ persuna jistax jintemm waqt il-perjodu ta’
prova anke fuq bażi diskriminatorja, fosthom tqala. Ilprovvedimenti msemmija jistqarru li l-impjieg bi prova
jista’ jintemm minn min ikun irid miż-żewġ partijiet
mingħajr ma jagħti l-ebda raġuni għal dan it-tmiem.
L-argument kontra dan hu li l-provvedimenti taħt irRaba’ Taqsima ta’ l-Att japplikaw waqt l-istadju ta’
reklutaġġ u waqt l-istadji kollha ta’ l-impjieg inkluż iżżmien ta’ prova. Mal-mument li fih individwu jingħata
l-impjieg, il-prinċipal tiegħu u l-impjegati l-oħra sħabu
ma jistgħux iwettqu xi forma ta’ diskriminazzjoni
kontra l-impjegat imsemmi u bl-istess mod, l-impjieg
ta’ l-individwu ma jistax jintemm, lanqas waqt iżżmien ta’ prova, għal raġunijiet li jistgħu jwasslu għal
trattament diskriminatorju. Madanakollu, wieħed
jinnota li d-definizzjoni ta’ ‘tkeċċija inġusta’ fil-każ ta’
kuntratt indefinit teskludi t-tmiem ta’ l-impjieg waqt
il-perjodu ta’ prova.
Biex jagħmel tajjeb għal dan in-nuqqas possibbli filliġi, qed jiġi ssuġġerit li paragrafu (ċ) tad-definizzjoni

46 Ara qabel.
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fil-mija (40%) tat-total sħiħ tal-membri f’kumitat jew
bord partikulari49.

‘(ċ) it-temm mill-prinċipal dwar dak il-ħaddiem
li, minkejja li jkun sar minħabba redundancy jew
għal raġuni xierqa jew li ssir matul il-perjodu ta’
prova, jitqies diskriminatorju skond kif imfisser
f’dan l-Att jew skond ir-regolamenti magħmulin
taħt dan l-Att;’
Hemm bosta provvedimenti oħrajn li qed ikunu
analizzati f’aktar dettall fl-eżempji li hemm fir-Raba’
Taqsima ta’ dan il-ktejjeb.
Wara li ġew analizzati l-liġijiet u r-regolamenti kollha,
ġie konkluż li dawn il-liġijiet u r-regolamenti kollha
jagħmlu referenza għas-sess maskili. Minkejja li
l-Att dwar l-Interpretazzjoni48 taħt artikolu 4(b) jistqarr
li “kliem li juri ġens maskil jinkludi l-ġens femminil”,
ġie propost li f’kull liġi u regolament għandha tintuża
lingwa sesswalment aktar newtrali. Ngħidu aħna,
qed jiġi propost li meta possibbli (kemm fuq livell
grammatikali kif ukoll f’dak kuntestwali), għandhom
jintużaw termini sesswalment newtrali bħal “persuni”
u “miżżewġin”. Għal dan il-għan, tħejjew Linjigwida
dwar it-Tifsil ta’ Liġijiet. Dawn il-Linjigwida jipprovdu
metodi li jistgħu jitħaddmu minn dawk li jfasslu l-liġijiet
huma u jħejju l-liġijiet, ir-regolamenti, u l-politika bilgħan li jaraw li tintuża lingwa li hi sesswalment
newtrali għall-kuntrarju ta’ lingwa marbuta ma’
sess partikulari. Dawn il-linjigwida għandhom ukoll
l-intenzjoni li jqanqlu koxjenza fost il-membri talprofessjoni legali dwar l-importanza li tintuża lingwa
sesswalment newtrali u li jipprovdu metodi speċifiċi
sabiex ma jkun hemm l-ebda xaqliba lejn sess
partikulari fid-dokumenti legali.
Konklużjoni oħra komuni għal-liġijiet u r-regolamenti
kollha mistħarrġa kienet in-nuqqas ta’ bilanċ marbut
mas-sess fit-twaqqif u l-binja tal-kumitati u l-bordijiet.
Għaldaqstant, qed ikun propost li jsiru emendi filprovvedimenti relevanti tal-liġijiet u r-regolamenti
li jesiġu l-bżonn li dawn il-kumitati u l-bordijiet
għandhom ikunu magħmulin minn irġiel u nisa billi
jipprovdu għal perċentwali ta’ rappreżentanza minima
taż-żewġ sessi. Fid-dawl ta’ dak li qed iseħħ f’pajjiżi
oħra Ewropej, qed jiġi ssuġġerit li kull wieħed miżżewġ sessi jkollu rappreżentanza minima ta’ erbgħin

47 Dan jistqarr li “tkeċċija inġusta”, dwar ħaddiem, tfisser: (ċ)
li, għalkemm isir minħabba redundancy jew għal raġuni
xierqa, ikun diskriminatorju kif imfisser f’dan l-Att jew f’xi
regolamenti magħmulin taħtu.
48 Kapitolu 249 tal-Liġijiet ta’ Malta.

49 Norway called ‘Haven for Gender Equality’, as Women’s
Anti –Discrimination – Kumitat dwar l-Eliminazzjoni
tad-Diskriminazzjoni kontra n-Nisa – Stqarrija Stampa
tal-ĠM WOM/1377; Euroline – L-Osservatorju Ewropew
dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali online – Diċembru
2004 - Developments in women’s representation on
company boards; Euroline – L-Osservatorju Ewropew
dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali online – Marzu 2002 Government wants more women on company boards;
Euroline – L-Osservatorju Ewropew dwar ir-Relazzjonijiet
Industrijali online – Frar 2006 – Rules on minimum
gender representation on company boards come into
force; Women in Research – Good Practices in companies
across Europe – EC Community Research.
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Din it-taqsima tal-ktejjeb, għandha l-għan li tipprovdi
lil min qed juża dan il-ktejjeb mod prattiku kif japplika
l-liġi filwaqt li tinkludi wkoll firxa ta’ suġġetti magħżula
li għandhom jitressqu f’sensiela ta’ sitt attivitajiet u
jiġu diskussi waqt workshops. Nissuġġerixxu li kull
workshop idum bejn wieħed u ieħor siegħa.
Minkejja li dan il-ktejjeb hu maħsub primarjament għal
membri tal-professjoni legali, fosthom kulmin jipprattika
f’dan il-qasam, membri tal-ġudikatura u dawk li
jfasslu l-liġijiet, nissuġġerixxu li jkunu mistiedna jagħtu
sehemhom ukoll fid-diskussjoni waqt il-workshops
parteċipanti oħrajn fosthom organizzazzjonijiet mhux
governattivi (NGOs) u persuni attivi oħrajn f’dan ilqasam. Dawn l-individwi jgħinu wkoll biex jinħolqu
gruppi li jwasslu ħalli sseħħ ir-riforma leġiżlattiva.
L-għanijiet ta’ dawn il-workshops huma li titqajjem
koxjenza fost il-parteċipanti dwar il-fatt li minkejja li
l-leġiżlazzjoni tagħna taf tidher sesswalment newtrali,
jekk tistħarriġha mill-qrib joħroġ ċar li hemm bżonn
li jsiru bosta emendi fil-leġiżlazzjoni rispettiva Maltija.
Matul il-workshops, il-parteċipanti se jingħataw
l-opportunità li jsiru midħla tal-provvedimenti legali
rispettivi fl-oqsma diskussi. Wara ssir diskussjoni u
l-parteċipanti jintalbu jixtarru l-qagħda u l-leġiżlazzjoni
partikulari ta’ Malta filwaqt li jressqu proposti sabiex
isseħħ bidla fil-politika u fil-leġiżlazzjoni. Il-materjal
użat waqt il-workshop jinkludi wkoll l-emendi proposti
mressqa fejn jidħlu l-provvedimenti legali eżistenti u li
għadhom qed jiġu diskussi.
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Attività 1 - It-traffikar tal-persuni
Għanijiet:
1. Il-parteċipanti jifhmu li avolja mad-daqqa t’għajn jaf jidher li l-leġiżlazzjoni tagħna hi sesswalment newtrali, jekk
tistħarriġha mill-qrib, joħroġ ċar li dan m’huwiex il-każ u, għalhekk, jeħtieġ li jsiru bosta emendi fil-leġiżlazzjoni
rispettiva Maltija.
2. Il-parteċipanti jsiru midħla ta’ l-artikli rispettivi dwar it-traffikar u jitlaqqgħu wkoll mal-politika li għandhom Stati
Membri varji ta’ l-Unjoni Ewropea dwar it-traffikar ta’ persuni.
3. Il-parteċipanti jħejju proposti li jgħinu biex ikun hemm integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi f’dan il-qasam
legali.
Metodoloġija:
Xogħol fi gruppi, b’mistoqsijiet għad-diskussjoni u sommarju waqt is-sessjoni plenarja, taħt it-tmexxija ta’ faċilitatur
speċjalizzat fil-qasam partikulari.
Il-parteċipanti fil-workshop għandhom ikunu: NGOs speċjalizzati fid-drittijiet tal-bniedem b’mod speċjali f’dawk tannisa; persuni li għenu vittmi li sofrew minn din il-vjolenza, fosthom ħaddiema soċjali, soċjologi u psikologi; avukati li
jispeċjalizzaw fil-liġi kriminali u f’kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem; u membri mill-korp tal-pulizija li ħadmu
f’dan il-qasam.
Materjal:
Testi legali, primarjament Liġijiet ta’ Malta dwar is-suġġett u dokumenti internazzjonali fosthom: Id-Deċiżjoni
Kwadru tal-Kunsill 2002/629/ tad-19 ta’ Lulju 2002 dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin [Ġurnal Uffiċjali
L 203 ta’ l-01.08.2002]; il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill - Il-ġlieda kontra
t-traffikar tal-bnedmin: pożizzjoni integrata u proposti ta’ pjan ta’ azzjoni [KUMM(2005) 514 finali]; il-Konvenzjoni
dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa; il-Kummissjoni Ekonomika u Soċjali tal-Ġnus
Magħquda għall-Asja u l-Paċifiku - Traffikar tas-Sessi u tal-Bnedmin.
Kwalunkwe statistika pubblika disponibbli dwar is-suġġett u materjal viżiv bħalma hu d-DVD maħruġ mill European
Women’s Lobby50 dwar it-traffikar u l-prostituzzjoni.
Materjal ieħor: tabelli, flip charts u materjal miktub.
		
Attività:
1. Daħla għas-suġġett diskuss:
Filwaqt li l-faċilitatur tal-grupp jintroduċi s-suġġett skond perspettiva legali, kulmin jipprattika f’dan il-qasam,
espert jew soċjologu, għandu jintroduċi s-suġġett skond perspettiva soċjoloġika.
Il-vittmi tat-traffikar isofru minn abbuż fiżiku u mentali u minn tkasbir soċjali. Jispiċċaw iżolati, jitilfu kull kuntatt
mal-ħajja li kellhom qabel u mal-familji tagħhom. Fuq livell soċjali, it-traffikar ixekkel kull sforz ta’ żvilupp u
jżid l-ispejjeż marbuta mas-soċjetà u mas-saħħa. L-abbużi kontinwi tad-drittijiet tal-bniedem u n-nuqqas ta’
ugwaljanza soċjali u ekonomika dejjem jikber fi ħdan il-pajjiżi u bejniethom wassal biex jinħoloq ambjent fejn innisa għandhom ftit għażliet u riżorsi, u għaldaqstant iħossuhom vulnerabbli li ħaddieħor iħajjarhom, iwassalhom
jew iġiegħlhom jiġu ttrafikati.

50 http://www.womenlobby.org/site/video_en.asp
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It-traffikar u l-prostituzzjoni huma fihom infushom minsuġin flimkien u meta tixtarr id-dinamika tal-provvista skond
it-talba tifhem x’qed iżomm is-sistema tkompli għaddejja. L-isforzi li qed isiru sabiex ċerti aspetti ta’ dan ir-reat
ma jibqgħux jitqiesu delitt imorru għal kollox kontra t-trażżin ta’ din il-forma ta’ espljotazzjoni ta’ dawn il-persuni
(ewlenin fosthom in-nisa). Ħafna mill-isforzi li qed isiru favur il-ġlieda kontra t-traffikar kellhom l-għan li jwaqqfu
t-traffikar fuq in-naħa ta’ minn fejn ġejja l-provvista u dan permezz ta’ kampanji ta’ edukazzjoni u prevenzjoni.
2.	Workshop:
Il-parteċipanti mistennija jwieġbu l-mistoqsijiet imressqa mill-faċilitatur bil-għan li titqanqal diskussjoni bejniethom.
It-tweġibiet kollha għandhom jitniżżlu fuq flipchart u fil-każ ta’ dawk l-oqsma fejn ma jkunx jista’ jintlaħaq ftehim,
għandhom jibqgħu għaddejjin bid-diskussjoni biex b’hekk il-veduti kollha jkunu jistgħu jiġu analizzati fid-dettall.
Il-parteċipanti jinqasmu fi gruppi żgħar u jingħataw il-liġijiet eżistenti Maltin dwar it-traffikar tal-bnedmin filwaqt
li ssir diskussjoni dwar dawk l-oqsma fejn iħossu li jista’ jkun hemm xi forma ta’ diskriminazzjoni bejn is-sessi,
dejjem jekk din tkun teżisti.
IL-KODIĊI KRIMINALI
Sub-titolu VIII BIS
FUQ IT-TRAFFIKAR TA’ PERSUNI
“248A. (1) Kulmin, b’xi wieħed mill-mezzi msemmija fis-subartikolu (2), jittraffika persuna ta’
l-età bil-għan li dik il-persuna tiġi sfruttata fil-produzzjoni ta’ oġġetti jew fil-għoti ta’ servizzi
jeħel, meta jinsab ħati, il-piena ta’ priġunerija għal żmien minn sentejn sa disa’ snin. Għallfinijiet ta’ dan is-subartikolu sfruttament jinkludi li persuna tiġi meħtieġa tipproduċi oġġetti u
tipprovdi servizzi taħt kundizzjonijiet u f’ċirkostanzi li jmorru kontra standards fil-kamp taxxogħol li jirregolaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol, pagi u s-saħħa u s-sigurtà.
(2)

Il-mezzi li għalihom hemm referenza fis-subartikolu (1) huma dawn li ġejjin:
(a)
vjolenza jew theddid, inkluż is-serq ta’ persuna;
(b) qerq jew ingann;
(ċ)
użu ħażin ta’ l-awtorità, influwenza jew pressjoni;
(d) li wieħed jagħti jew jirċievi ħlasijiet jew benefiċċji sabiex jottjeni l-kunsens tal		
persuna li jkollha l-kontroll fuq persuna oħra.

248B ... Kulmin, b’xi wieħed mill-mezzi msemmija fl-artikolu 484A(2) jittraffika persuna ta’
l-età bil-għan li dik il-persuna tiġi sfruttata għall-prostituzzjoni jew f’attivitajiet pornografiċi jew
fil-produzzjoni ta’ materjal pornografiku jeħel, meta jinsab ħati, il-piena li hemm fl-artikolu
248A(1).
248Ċ. (1) Kulmin, b’xi wieħed mill-mezzi msemmija fl-artikolu 484A(2), jittraffika persuna ta’
l-età bil-għan li dik il-persuna tiġi sfruttata għat-tneħħija ta’ xi parti tal-ġisem jeħel, meta jinsab
ħati, il-piena ta’ priġunerija għal żmien minn erbgħa sa tnax-il sena.
248D. Kulmin jittraffika minuri b’xi wieħed mill-għanijiet imsemmija fl-artikoli 248A sa 248Ċ,
it-tnejn inklużi, jeħel, meta jinsab ħati, l-istess piena li hemm f’dawk l-artikoli, skond kif ikun
il-każ, ukoll jekk ma jkun intuża ebda wieħed mill-mezzi msemmija fl-artikolu 248A(2):
Iżda fejn intuża xi wieħed mill-mezzi msemmija fl-artikolu 248A(2) biex isir ir-reat taħt dan
l-artikolu l-piena għar-reat għandha tiżdied bi grad.
248E. (1) F’dan is-sub-titolu, l-espressjoni “jittraffika persuna” jew “jittraffika minuri” tfisser
ir-reklutaġġ, trasport jew trasferiment ta’ persuna, jew ta’ minuri, skond kif jista’ jkun il-każ,
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inkluż il-ħabi ta’ dik il-persuna, jew tal-minuri, li wara tiġi riċevuta u jkun hemm bdil ta’ kontroll
fuq dik il-persuna, jew fuq il-minuri, u tinkludi kull għemil li jiffaċilita d-dħul, tranżitu, residenza
fi jew ħruġ mit-territorju ta’ xi pajjiż għal xi wieħed mill-għanijiet imsemmija fl-artikoli preċedenti
ta’ dan is-sub-titolu, skond kif jista’ jkun il-każ.
(2) Meta xi wieħed mir-reati fl-artikoli 248A sa 248D, it-tnejn inklużi (a) isir flimkien ma’ offiża gravi fuq il-persuna; jew
(b) jiġifieri rikavat li jkun ta’ aktar minn ħdax-il elf sitt mija u sitta u erbgħin ewro u sebgħa
u tmenin ċenteżmu (11,646.87); jew
(ċ) isir bl-involviment ta’ xi għaqda kriminali skond it-tifsira li hemm fl-artikolu 83A(1).
(3) Id-dispożizzjonijiet ta’ l-artikolu 121D għandhom jgħoddu mutatis mutandis għar-reati taħt
dan is-sub-titolu, hekk iżda li l-piena li l-korp magħqud għandu jeħel taħt dan is-subartikolu
tkun il-ħlas ta’ multa ta’ mhux inqas minn ħdax-il elf sitt mija u sitta u erbgħin ewro u sebgħa
u tmenin ċenteżmu (11,646.87) iżda mhux iżjed minn miljun u tmien mija u tlieta u sittin elf u
erba’ mija u tmienja u disgħin ewro u tnejn u sebgħin ċenteżmu (1,863,498.72).
(4) Meta l-persuna misjuba ħatja ta’ wieħed mir-reati taħt dan is-sub-titolu (a) kienet fiż-żmien li sar ir-reat impjegata jew xort’oħra fis-servizz ta’ korp magħqud, u
(b) ir-reat sar għall-benefiċċju, f’parti jew għal kollox, ta’ dak il-korp magħqud, u
(ċ) ir-reat seta’ jsir minħabba n-nuqqas ta’ sorveljanza jew kontroll ta’ xi persuna li għaliha
hemm referenza fl-artikolu 121D, il-persuna misjuba ħatja kif ingħad għandha titqies
bħala li tkun vestita bir-rappreżentanza legali ta’ l-istess korp magħqud li jista’ jeħel
il-ħlas ta’ multa ta’ mhux inqas minn erbat elef sitt mija u tmienja u ħamsin ewro u
ħamsa u sebgħin ċenteżmu (4,658.75) u mhux iżjed minn miljun u mija u erbgħa u
sittin elf u sitt mija u sitta u tmenin ewro u sebgħin ċenteżmu (1,164.686.70).
Bla ħsara tad-dispożizzjoni ta’ l-artikolu 5, il-qrati ta’ Malta għandhom ukoll ikollhom
ġurisdizzjoni fuq ir-reati stabbiliti f’dan is-sub-titolu meta:
(a) biss parti mill-azzjoni li tikkostitwixxi l-eżekuzzjoni tar-reat tkun saret ġewwa Malta; jew
(b) min jagħmel ir-reat ikun ċittadin jew residenti permanenti f’Malta.
3. Diskussjoni:
Wara li l-parteċipanti jixtarru din is-silta mil-liġi, il-faċilitatur għandu jqajjem għad-diskussjoni l-punti li ġejjin:
a. Lil min jaffettwa normalment dan ir-reat?
b. X’jista’ jsir sabiex niġġieldu aktar dan ir-reat u nipproteġu iżjed il-vittmi ta’ dan ir-reat?
ċ. Fil-fehma tiegħek, il-Gvern qiegħed jaħdem biex jelimina t-traffikar tan-nisa?
d. X’passi qed jittieħdu kontra kulmin jittraffika l-persuni?
e. Is-sistema li għandna bħalissa, kemm hi effettiva biex telimina l-esplojtazzjoni tal-prostituzzjoni tan-nisa?
f. X’jistgħu jkunu s-soluzzjonijiet possibbli?
ġ. Sa fejn il-leġiżlazzjoni tista’ tgħinna nwettqu dawn is-soluzzjonijiet?
g. Il-qagħda legali ta’ bħalissa, kemm qed jirnexxilha twettaq l-obbligi internazzjonali?
għ. Liema provvedimenti legali milli għandna bħalissa għandhom jiżdiedu/jitbiddlu/jitneħħew?
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4. Tifsil ta’ liġijiet:
Wara diskussjoni tal-provvedimenti legali ta’ bħalissa, li għandha tinkludi wkoll analiżi tal-metodoloġija mħaddma
fi Stati Membri oħrajn, il-parteċipanti għandhom jiddeterminaw liema metodoloġija għandhom jadottaw sabiex
ikun hemm integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi/newtralità bejn is-sessi, u wara jressqu suġġerimenti
dwar kif jaħsbu li għandhom jitbiddlu l-artikoli dwar it-traffikar tal-persuni:
L-azzjoni ħalli jintemm it-traffikar tista’ tinkludi analiżi ta’ minn fejn ġejja t-talba, li għandha tgħin biex jissawru
prattiċi li jiġġieldu t-talba li ġejja mill-pajjiżi li qed jilqgħu fihom dan it-traffikar. Li niffokaw fuq minn fejn ġejja
l-provvista jfisser li l-irġiel jibdew jitqiesu responsabbli personalment u jridu jagħtu rendikont ta’ mġibithom,
liema mġiba tikkontribwixxi għas-suq sesswali. Għaldaqstant, kulmin fil-fatt approfitta ruħu min-nisa billi
nqeda bis-servizz tagħhom, irid iħallas il-konsegwenzi ta’ azzjonitu. Sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw minn
fejn ġejja t-talba għal traffiku tas-sessi u prostituzzjoni, jeħtieġ li jsiru bosta emendi fil-Kodiċi Kriminali bil-għan
li dawk li jixtru atti sesswali jitqiesu ħatja ta’ reat.
a

Tibdil propost fil-liġi:
‘Kulmin juża jew jagħmilha possibbli għal persuna oħra li tuża favuri sesswali, jew juża l-persuna li jaf li hi
vittma tat-traffikar għal skopijiet illeċiti oħra, għandu jkun ikkundannat għal żmien ta’ priġunerija ta’ bejn
sena u ħames snin.

b

Wara li l-parteċipanti jingħatalhom dan l-abbozz bħala eżempju ta’ x’emendi jistgħu jsiru, u wara li l-istess
parteċipanti jkunu ressqu l-emendi tagħhom, il-parteċipanti jridu jiddiskutu n-nuqqasijiet li dawn l-emendi
jaf ikollhom.
(Ngħidu aħna, fil-proposta mfassla u mressqa hawn fuq, in-nuqqas f’artikolu bħal dan huwa li sabiex
dak li jkun jitqies li wettaq reat, it-traffikant irid ikun jaf li l-persuna l-oħra hija fil-fatt vittma tat-traffikar. Hu
ferm diffiċli li tipprova fil-prattika intenzjoni bħal din. Għaldaqstant, jaf ikun aktar xieraq li tiddaħħal klawżola
fil-Kodiċi Kriminali li tqis ħati ta’ reat lil kulmin juża s-servizzi ta’ prostituti b’mod ġenerali, mingħajr il-bżonn
li jkun meħtieġ li l-persuna li tagħmel użu minn favuri sesswali bi ħlas kellha tkun taf li l-persuna kienet
“vittma ta’ traffikar” f’dak il-waqt li fih seħħ ir-reat imsemmi.)

ċ.

Wara, il-parteċipanti jintalbu jressqu soluzzjoni (eż. programm) li jkollha l-għan li jiġu edukati dawk il-persuni
li ngħataw piena minħabba reat ta’ traffikar u b’hekk il-ħatjin ikunu rriformati u integrati fis-soċjetà. Min
għandu jħallas għal din l-edukazzjoni / għal dan il-programm biex b’hekk nevitaw, ngħidu aħan, irreċidività?

5. Preżentazzjoni tal-konklużjonijiet:
Wara l-grupp jintalab jagħżel rappreżentant sabiex jippreżenta l-aspetti ewlenin imqanqla waqt id-diskussjonijiet
tal-grupp u jressaq il-konklużjonijiet tiegħu.
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Attività 2 - Il-pensjoni tar-romol u tas-superstiti
Għanijiet:
1.

Il-parteċipanti jifhmu li avolja mad-daqqa t’għajn jaf jidher li l-leġiżlazzjoni tagħna hi sesswalment newtrali,
jekk tistħarriġha mill-qrib, joħroġ ċar li dan m’huwiex il-każ u, għalhekk, jeħtieġ li jsiru bosta emendi filleġiżlazzjoni rispettiva Maltija.

2.

Il-parteċipanti jsiru midħla tal-provvedimenti dwar il-Pensjoni tar-Romol u tas-Superstiti.

3.

Il-parteċipanti jħejju proposti li jgħinu biex ikun hemm integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi f’dan ilqasam legali.

Metodoloġija:
Xogħol fi gruppi, b’mistoqsijiet għad-diskussjoni u sommarju waqt is-sessjoni plenarja, taħt it-tmexxija ta’ faċilitatur
speċjalizzat fil-qasam partikulari.
Il-parteċipanti fil-workshop għandhom ikunu: NGOs speċjalizzati fid-drittijiet tan-nisa u fid-drittijiet tal-bniedem;
esperti fiskali; id-Direttur tas-Sigurtà Soċjali jew uffiċjali oħrajn mid-Dipartimenti; romol u superstiti; u avukati li
jispeċjalizzaw f’kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem.
Materjal:
Testi legali, primarjament Liġijiet ta’ Malta dwar is-suġġett u dokumenti internazzjonali fosthom: il-Kodiċi
(Rivedut) ta’ Sigurtà Soċjali u l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra
n-Nisa (CEDAW); id-Direttiva 79/7/KE dwar it-twettiq progressiv tal-prinċipju ta’ trattament indaqs għall-irġiel
u n-nisa f’kwistjonijiet marbuta mas-sigurtà soċjali; id-Direttiva 86/378/KE dwar it-twettiq tal-prinċipju ta’
trattament indaqs għall-irġiel u n-nisa fejn tidħol is-sigurtà soċjali okkupazzjonali; il-White Paper dwar ir-Riforma
fil-Pensjonijiet u d-dibattiti parlamentari dwar din il-kwistjoni; il-Karta Supplimentari għar-Rapport Finali mħejji
mill-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Pensjonijiet bit-titlu Incentivising Female Participation in the Work Force to ensure
a Sustainable Pension System, Karta Supplimentari Nru. 03, Ġunju 2005, Management Efficiency Unit. 2005;
Fact Sheet 3, Gender Aspects of Social Protection and Pensions in Ageing Europe, il-Kummissjoni Ekonomika
għall-Ewropa tal-Ġnus Magħquda.
Kwalunkwe statistika pubblika disponibbli dwar is-suġġett, fosthom dik mgħoddija mid-Dipartiment tas-Sigurtà
Soċjali, u kull materjal viżiv.
Materjal ieħor: tabelli, flip charts u materjal miktub.
		
Attività:
1. 	Daħla għas-suġġett diskuss:
Waqt li l-faċilitatur tal-grupp jintroduċi s-suġġett minn perspettiva legali, xi ħadd li jipprattika f’dan il-qasam,
bħal xi Direttur tas-Sigurtà Soċjali jew xi ħadd li jirrappreżenta d-Dipartiment, espert (dan jista’ jkun xi
Direttur irtirat) jew soċjologu għandu jintroduċi s-suġġett minn perspettiva soċjoloġika. Nissuġġerixxu
wkoll li jkun hemm persuna li tirrappreżenta d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li tgħin billi tagħti l-għadd ta’
persuni li bħalissa qed igawdu minn dawn il-benefiċċji biex b’hekk il-parteċipanti jkollhom idea ċara talqagħda lokali bħalissa.
F’bosta pajjiżi madwar id-dinja, is-sistema tas-sigurtà soċjali tipprovdi pensjoni għar-romol u għas-superstiti
ta’ xi ħadd li ġie nieqes. Id-dritt għal din il-pensjoni jvarja minn pajjiż għal ieħor. F’Malta għandna żewġ tipi
ta’ pensjonijiet disponibbli għar-romol jew għas-superstiti u d-differenza intrinsika ta’ bejniethom tinsab flammont ta’ kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali li ħallset il-persuna li ġiet nieqsa.
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2. 	Workshop:
Il-parteċipanti mistennija jwieġbu l-mistoqsijiet imressqa mill-faċilitatur bil-għan li titqanqal diskussjoni bejniethom.
It-tweġibiet kollha għandhom jitniżżlu fuq flipchart u fil-każ ta’ dawk l-oqsma fejn ma jkunx jista’ jintlaħaq ftehim,
għandhom jibqgħu għaddejjin bid-diskussjoni biex b’hekk il-veduti kollha jkunu jistgħu jiġu analizzati fid-dettall.
Il-parteċipanti jinqasmu fi gruppi żgħar u jingħataw il-liġijiet eżistenti Maltin dwar il-pensjonijiet tar-romol filwaqt
li ssir diskussjoni dwar dawk l-oqsma fejn iħossu li jista’ jkun hemm xi forma ta’ diskriminazzjoni bejn is-sessi,
dejjem jekk din tkun teżisti.

ATT DWAR IS-SIGURTÀ SOĊJALI
TAQSIMA IV
Pensjonijiet lir-Romol
“31. Armla li r-raġel tagħha jkun jissodisfa l-kundizzjonijiet tal-kontribuzzjoni relattivi kif ipprovdut
taħt l-artikolu 17 fid-data tal-mewt tiegħu, jew li r-raġel tagħha jkun miet minħabba korriment
persunali li jsofri f’inċident li jiġri minħabba jew fil-kors ta’ l-impjieg tiegħu jew xogħol li jagħmel
għalih innifsu, jew hekk meqjus skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-artikolu 28, jew minħabba
marda dovuta għax-xorta tax-xogħol tiegħu kif imsemmi f’dak l-artikolu 28, tkun intitolata
għal Pensjoni tar-Romol skond ir-rata relattiva murija fit-Tnax-il Skeda li tinsab ma’ dan l-Att,
jew għal Pensjoni tas-Superstiti u meta l-armla jkollha l-kura u l-kustodja ta’ iben jew bint talmejjet żewġha jew il-kura ta’ tifel jew tifla li dwarhom titħallas allowance skond l-artikolu 76A,
ir-rata ta’ pensjoni tagħha taħt dan l-artikolu tiżdied dwar kull tifel jew tifla minn dawn bi (a) l-allowance addizzjonali applikabbli skond id-dispożizzjonijiet tat-Tnax-il Skeda ta’ dan
l-Att; jew
(b) l-allowance addizzjonali applikabbli skond id-dispożizzjonijiet tat-Tnax-il Skeda ta’ dan l-Att
u l-armla kkonċernata la tkun f’impjieg assigurabbli u lanqas taħdem għaliha nnifisha u dak
l-iben jew bint ma jkunux laħqu l-età ta’ tmintax-il sena; hekk iżda, meta armla jkollha dritt
għal żieda fir-rata tagħha tal-pensjoni taħt dan il-paragrafu din ma jkollhiex dritt għaż-żieda
msemmija fil-paragrafu (a).
32. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta’ l-artikolu 31, armla taħt l-età tal-pensjoni li tkun qiegħda
taħdem bi qligħ, ma jkollhiex jedd għal xi pensjoni msemmija f’dak l-artikolu kemm-il darba (i) ma tippruvax għas-sodisfazzjon tad-Direttur li l-qligħ ma jkunx iżjed minn medja fil-ġimgħa
ekwivalenti għall-paga minima nazzjonali kif applikabbli għal persuni ta’ l-età ta’ tmintax-il
sena jew iżjed kif stabbilita taħt ordni ta’ standard nazzjonali maħruġ taħt l-Att dwar l-Impjieg
u r-Relazzjonijiet Industrijali u l-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ tkun ġiet avżata kif imiss li
hekk tkun qed taħdem bi qligħ:
Iżda ma jiġi kkalkulat ebda qligħ li jinkiseb minn persuna bħala membru ta’ xi bord, kumitat,
kummissjoni jew kunsill imwaqqaf minn jew taħt xi liġi jew dawk il-klassijiet ta’ qligħ li l-Ministru
jista’ jiddikjara, b’ordni li tiġi ppubblikata fil-Gazzetta; jew
(ii) ma tkunx għalqet l-età ta’ ħamsa u sittin sena.
(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), armla taħt l-età ta’ sittin sena li tkun qed
tieħu ħsieb binha jew bintha li dwaru jew dwarha tkun qed titħallas allowance taħt l-artikolu
76 jew tifel jew tifla f’affidament li dwarhom tkun qed titħallas allowance taħt l-artikolu 76A, u
dak l-iben jew bint ma jkunux laħqu l-età ta’ tmintax-il sena xorta tibqa’ intitolata għal pensjoni
li titħallas taħt din it-Taqsima fil-waqt li tkun qed taħdem bi qligħ, ikun li jkun il-qligħ li tikseb
minn dak ix-xogħol.
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34. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ din it-Taqsima, armla li r-raġel tagħha fid-data talmewt tiegħu kellu jew kien ikollu d-dritt għal Pensjoni taż-Żewġ Terzi taħt dan l-Att, ikollha,
jekk dan ikun ta’ vantaġġ għaliha, dritt għal Pensjoni tas-Superstiti minflok kull pensjoni oħra
li titħallas taħt id-dispożizzjonijiet ta’ qabel din it-Taqsima:
Iżda b’seħħ mis-6 ta’ Jannar, 1990 id-dispożizzjonijiet ta’ qabel dan l-artikolu għandhom
japplikaw ukoll fil-każ ta’ armla li r-raġel tagħha fid-data tal-mewt tiegħu kien għadu ma rtirax
iżda li qabel dik il-mewt kien persuna impjegata jew persuna li timpjega lilha nnifisha jew
persuna li taħdem għaliha nnifisha għal mhux inqas minn għaxar snin b’kollox u kien ħallas
ir-rata ta’ kontribuzzjonijiet xierqa taħt dan l-Att f’kull żmien wara l-21 ta’ Jannar, 1979.
38. Armla li tkun qed tirċievi Pensjoni tas-Superstiti ma tistax tirċievi xi Benefiċċju għal Mard,
għal Disimpjieg, għal Disimpjieg Speċjali, jew Benefiċċju għall-Korriment, jew xi Għotja għallKorriment jew Pensjoni għall-Korriment, taħt dan l-Att.
40. L-Armla li tkun qiegħda tirċievi pensjoni taħt din it-Taqsima għandha, malli terġa’
tiżżewweġ, tieqaf tibqa’ intitolata għall-Pensjoni tar-Romol, iżda hekk illi, meta din l-armla
tkun qiegħda tirċievi din il-pensjoni, hi tkun intitolata minflok, permezz ta’ l-Għotja taż-Żwieġ,
is-somma f’daqqa, imħallsa fuq bażi ta’ darba, ekwilventi għal (a) meta l-armla kienet qed tirċievi Pensjoni tar-Romol, 52 darba r-rata għal kull ġimgħa ta
Pensjoni tar-Romol li trid titħallas lilha minnufih qabel ma terġa’ tiżżewweġ;
(b) meta l-arma kienet qed tirċievi Pensjoni tas-Superstiti, 52 darba r-rata għal kull ġimgħa
ta’ Pensjoni tar-Romol li kienet xort’oħra titħallas lilha minnufih qabel ma reġgħet iżżewwġet
kemm-il darba ma kenitx tirċievi Pensjoni tas-Superstiti.
43. Id-dispożizzjonijiet ta’ qabel ta’ din it-Taqsima għandhom, mutatis mutandis, japplikaw
ukoll fil-każ ta’ armel.”
3. Diskussjoni:
Wara li l-parteċipanti jixtarru din is-silta mil-liġi, il-faċilitatur għandu jqajjem għad-diskussjoni l-punti li ġejjin:
a. Taħseb li kif inhi miktuba l-liġi jixhed newtralità bejn is-sessi jew le? Għaliex?
b. X’jista’ jsir sabiex titwarrab kull diskriminazzjoni bejn is-sessi u b’hekk il-liġi tgħin aktar biex ikun hemm
integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi?
ċ. Taħseb li l-mod li bih is-sistema tħares lejn il-pensjoni tar-romol u tas-superstiti tirrispetta l-prinċipji talkomunjoni ta’ l-akkwisti?
d. X’inhu l-istat soċjali u ekonomiku ta’ mara waħedha, kemm jekk xebba, separata jew iddivorzjata jew
armla?
e. In-nisa kollha għandhom l-istess opportunità għall-benefiċċji soċjali jew inkella din tiddependi mill-istat
konjugali?
f. X’jidhirlek mill-proposta li r-romol kollha li għadhom qed irabbu l-ulied jingħataw id-drittijiet ta’ pensjoni sħiħa
sakemm uliedhom jagħlqu l-21 sena irrispettivament mill-ammont ta’ flus li jaqalgħu mix-xogħol tagħhom?
X’taħseb li jista’ jkun l-effett ta’ dan fuq l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi?
ġ. X’jistgħu jkunu s-soluzzjonijiet possibbli?
g. Sa fejn il-leġiżlazzjoni tista’ tgħinna nwettqu dawn is-soluzzjonijiet?
għ. Il-qagħda legali ta’ bħalissa, kemm qed jirnexxilha twettaq l-obbligi internazzjonali?
h. Liema provvedimenti legali milli għandna bħalissa għandhom jiżdiedu/jitbiddlu/jitneħħew?
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4. Tifsil ta’ Liġijiet:
Wara diskussjoni tal-provvedimenti legali ta’ bħalissa, li għandha tinkludi wkoll analiżi tal-metodoloġija mħaddma
fi Stati Membri oħrajn, il-parteċipanti għandhom jiddeterminaw liema metodoloġija għandhom jadottaw sabiex
ikun hemm integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi/newtralità bejn is-sessi, u wara jressqu suġġerimenti dwar
kif jaħsbu li għandhom jitbiddlu l-artikoli dwar il-pensjoni tar-romol:
Id-definizzjoni ta’ “armla” skond il-liġi Maltija teskludi dawk l-imsieħba li jgħixu flimkien. Artikolu 2 ta’ l-Att dwar
is-Sigurtà Soċjali, jiddefinixxi l-armla bħala “konjuġi li jibqa’ jgħix, sew armla sew armel, ta’ koppja miżżewġa li
minnufih qabel ma jormol kellu jedd legali għall-manteniment mill-konjuġi l-ieħor u għar-rigward ta’ armla, kull
fejn din tidher, raġel miżżewweġ tinkludi mara miżżewġa.”
Dawk il-pajjiżi Ewropej fejn is-superstiti eliġibbli għall-pensjoni tas-superstiti huma l-konjuġi jew is-sieħeb jew
is-sieħba li kienu jgħixu mal-persuna li ġiet nieqsa jinkludu l-Islanda, l-Ungerija, il-Lussemburgu, id-Danimarka,
l-Olanda u l-Iżvezja. Pajjiżi oħrajn iħallsu l-pensjoni tas-superstiti lill-konjuġi ddivorzjat tal-persuna li ġiet nieqsa
skond l-ammont ta’ snin ta’ kemm kienu ilhom miżżewġin. Ngħidu aħna, fil-Greċja, il-konjuġi ddivorzjat talpersuna li ġiet nieqsa jista’ jirċievi pensjoni li tammonta għal 30% tal-pensjoni tas-superstiti jekk kien ilu
miżżeweġ mal-persuna li ġiet nieqsa għal mill-inqas 15-il sena; 40% jekk kienu ilhom miżżewġin għal mill-inqas
25 sena. Fil-Lussemburgu, il-pensjoni tas-superstiti tiddependi minn bosta fatturi, fosthom kemm dam iż-żwieġ
tal-koppja jew kemm damu jgħixu flimkien u d-differenza fl-età bejn il-miżżewġin jew l-imsieħba. Fil-Litwanja, din
il-pensjoni titħallas ukoll lil dak is-sieħeb li kellu l-ulied mal-persuna li ġiet nieqsa. Il-Litwanja taqsam ukoll dawn
il-benefiċċji b’mod indaqs kemm-il darba jkun hemm aktar minn superstitu wieħed. Fi Spanja, meta l-konjuġi
tal-persuna li ġiet nieqsa kien iddivorzjat jew separat legalment, titħallas pensjoni mnaqqsa li tinħadem skond
it-tul ta’ żmien li s-superstiti għexu mal-persuna li ġiet nieqsa51.
Wara l-grupp jintalab jagħmel l-emendi possibbli fid-dawl ta’ dan kollu li ntqal filwaqt li jiddiskuti kif jistgħu
jitressqu dawn l-emendi biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra xi settur tas-soċjetà u kif jistgħu jgħinu biex
ikun hemm l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi.
Tibdil propost fil-liġi: ‘Fil-każ li s-superstiti jinkludu l-konjuġi tal-persuna li ġiet nieqsa imma li hu separat legalment
jew sieħeb jew sieħba rreġistrati, skond l-Att dwar il-Koabitazzjoni52, it-tnejn huma intitolati għal Pensjoni tarRomol jew tas-Superstiti, li għandha tinqasam pro-rata bejniethom skond kemm kienu ilhom miżżewġin jew
jgħixu flimkien.’
5. Preżentazzjoni tal-konklużjonijiet:
Wara l-gruppi jintalbu jagħżlu rappreżentant sabiex jippreżentaw l-aspetti ewlenin imqanqla waqt id-diskussjonijiet
tal-grupp u jressqu l-konklużjonijiet tagħhom.

51 Assoċjazzjoni Internazzjonali tas-Sigurtà Soċjali, Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006.
52 Hu rrakkomandat li jiddaħħal f’pajjiżna Att li jirregola l-koabitazzjoni. Kwalunkwe referenza għall-Att dwar il-Koabitazzjoni,
għaldaqstant, qed tirreferi għal din ir-rakkomandazzjoni.
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Attività 3 - Il-vjolenza domestika
Għanijiet:
1. Il-parteċipanti jifhmu li avolja mad-daqqa t’għajn jaf jidher li l-leġiżlazzjoni tagħna hi sesswalment newtrali,
jekk tistħarriġha mill-qrib, joħroġ ċar li dan m’huwiex il-każ u, għalhekk, jeħtieġ li jsiru bosta emendi filleġiżlazzjoni rispettiva Maltija.
2. Il-parteċipanti jsiru midħla tal-provvedimenti dwar il-vjolenza domestika fil-Liġijiet ta’ Malta u tal-politika dwar
il-vjolenza domestika li jħaddnu Stati Membri oħrajn ta’ l-Unjoni Ewropea.
3. Il-parteċipanti jħejju proposti li jgħinu biex ikun hemm integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi f’dan ilqasam legali.
Metodoloġija:
Xogħol fi gruppi, b’mistoqsijiet għad-diskussjoni u sommarju waqt is-sessjoni plenarja, taħt it-tmexxija ta’ faċilitatur
speċjalizzat fil-qasam partikulari.
Il-parteċipanti fil-workshop għandhom ikunu: NGOs speċjalizzati fid-drittijiet tal-bniedem b’mod speċjali f’dawk tannisa; persuni li għenu vittmi li sofrew minn din il-vjolenza, fosthom ħaddiema soċjali, soċjologi u psikologi; avukati li
jispeċjalizzaw fil-liġi kriminali u f’kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem; u membri tal-korp tal-pulizija li ħadmu
f’dan il-qasam.
Materjal:
Testi legali, primarjament Liġijiet ta’ Malta dwar is-suġġett u dokumenti internazzjonali fosthom: il-Konvenzjoni dwar
l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW); ir-Rakkomandazzjoni Nru R (2005) 5,
Protezzjoni tan-Nisa kontra l-Vjolenza; Addressing Violence Against Women and Achieving the Millenium Development
Goals L-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, 2005; WHO Gender-based violence (www.who.int/gender/violence/en/); idDikjarazzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Vjolenza kontra n-Nisa (1993); ir-Rakkomandazzjoni Rec (2002)
5 dwar il-Protezzjoni tan-Nisa kontra l-Vjolenza.
Kwalunkwe statistika pubblika disponibbli dwar is-suġġett u materjal viżiv.
Materjal ieħor: tabelli, flip charts u materjal miktub.
Attività:
1.	Daħla għas-suġġett diskuss:
Filwaqt li l-faċilitatur tal-grupp jintroduċi s-suġġett skond perspettiva legali, professjonist li jipprattika f’dan
il-qasam, espert jew soċjologu, għandu jintroduċi s-suġġett skond perspettiva soċjoloġika.
Minkejja l-kisbiet pożittivi u sinifikanti li seħħew fl-Ewropa fejn tidħol l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, fit-tifsil
kemm tal-leġiżlazzjoni kif ukoll tal-politika, l-ugwaljanza bejn is-sessi b’mod effettiv fir-realtà għadha ‘l bogħod.
In-nisa, minħabba s-sess tagħhom, għadhom esposti għal forom serji ta’ trattament ħażin, fosthom vjolenza
fiżika u stupru. Artikolu 3 tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tistqarr li “ħadd m’għandu jkun
suġġett għat-tortura jew għal trattament jew kastig inuman jew degradanti”. Xi kultant jingħad ukoll li kemm-il
darba l-awtoritajiet statali ma jeħdux miżuri effettivi sabiex iħarsu lin-nisa mill-vjolenza, dan jista’ jwassal biex
ikun hemm ksur tad-drittijiet tal-bniedem. Dan in-nuqqas jirrappreżenta wkoll xkiel serju għall-ugwaljanza bejn
in-nisa u l-irġiel.
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2. 	Workshop:
Il-parteċipanti mistennija jwieġbu l-mistoqsijiet imressqa mill-faċilitatur bil-għan li titqanqal diskussjoni
bejniethom. It-tweġibiet kollha għandhom jitniżżlu fuq flipchart u fil-każ ta’ dawk l-oqsma fejn ma jkunx jista’
jintlaħaq ftehim, għandhom jibqgħu għaddejjin bid-diskussjoni biex b’hekk il-veduti kollha jkunu jistgħu jiġu
analizzati fid-dettall.
Il-parteċipanti jinqasmu fi gruppi żgħar u jingħataw il-liġijiet eżistenti Maltin dwar il-vjolenza domestika
filwaqt li ssir diskussjoni dwar dawk l-oqsma fejn iħossu li jista’ jkun hemm xi forma ta’ diskriminazzjoni bejn
is-sessi, dejjem jekk din tkun teżisti.

IL-KODIĊI KRIMINALI
TAQSIMA II
FUQ DELITTI U PIENI
“54Ċ. (1) Isir delitt kontra l-umanità meta jitwettaq xi att minn dawn li ġejjin bħala parti minn
attakk, mifrux jew sistematiku, dirett kontra xi popolazzjoni ċivili, b’għarfien ta’ l-attakk:
stupru, jasar skond is-sess, prostituzzjoni kostretta, tqala kostretta, sterilizzazzjoni kostretta,
jew kull forma oħra ta’ vjolenza sesswali li tkun daqstant gravi;
TAQSIMA II
FUQ ĦWEJJEĠ LI GĦANDHOM X’JAQSMU MA’
XI PROĊEDURI U XI KAWŻI
543. Il-pulizija tista’ taġixxi, ukoll mingħajr il-kwerela privata, f’kull wieħed mill-każijiet li ġejjin:
(e) fil-każ ta’ xi reat li jinvolvi vjolenza domestika:
Iżda għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu “vjolenza domestika” għandu jkollha l-istess tifsira
mogħtija lilha bl-artikolu 2 ta’ l-Att dwar il-Vjolenza Domestika:
Iżda wkoll għandu jkun legali li, wara li jkunu nbdew proċeduri fil-qorti bis-saħħa ta’ dan
l-artikolu għal reat imsemmi f’dan il-paragrafu, vittma allegata ta’ reat li jinvolvi vjolenza
domestika tista’ titlob lill-qorti li twaqqaf il-proċeduri kontra l-awtur allegat, u meta ssir talba
bħal dik il-qorti tista’ tiddeċiedi u tordna li l-proċeduri kontra l-awtur allegat jitkomplew, filwaqt
li tingħata konsiderazzjoni partikulari għall-aħjar interessi tal-minuri involuti, u għandha tordna
li dik it-talba u deċiżjoni jiġu rreġistrati fl-inkartamenti tal-każ.”
Il-parteċipanti għandhom jagħtu kas ukoll ta’ l-Att dwar il-Vjolenza Domestika, Kapitolu 481 tal-Liġijiet ta’ Malta,
li jippreżenta provvedimenti speċjali dwar il-vjolenza domestika.
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3. Diskussjoni:
Wara li l-parteċipanti jixtarru din is-silta mil-liġi, il-faċilitatur għandu jqajjem għad-diskussjoni l-punti li ġejjin:
a.
b.
ċ.
d.
e.
f.
ġ.
g.

Il-parteċipanti jemmnu li dan l-Att hu biżżejjed biex jagħmel tajjeb għan-nuqqasijiet fil-Kodiċi Kriminali?
Fil-fehma tiegħek, kif jistgħu s-soċjetà jew il-gvern iwieżnu persuna vittma ta’ vjolenza domestika?
X’passi qiegħda tieħu s-sistema legali kontra min iwettaq vjolenza domestika?
Dawn qegħdin jaħdmu sabiex tixxejjen il-vjolenza domestika?
X’jistgħu jkunu s-soluzzjonijiet possibbli?
Sa fejn il-leġiżlazzjoni tista’ tgħinna nwettqu dawn is-soluzzjonijiet?
Il-qagħda legali ta’ bħalissa, kemm qed jirnexxilha twettaq l-obbligi internazzjonali?
Liema provvedimenti legali milli għandna bħalissa għandhom jiżdiedu/jitbiddlu/jitneħħew?

L-importanza li l-vjolenza domestika titqies bħala reat joħroġ mill-fatt li kulmin iwettaq din il-vjolenza u jiġi arrestat,
imħarrek u kkundannat b’kastig, huwa xhieda ta’ kemm is-soċjetà tikkundanna b’mod ċar l-imġiba ta’ l-akkużat
filwaqt li tagħraf ir-responsabbiltà personali li għandu l-individwu għal din l-azzjoni.
Jistgħu jittieħdu l-korsijiet ta’ azzjoni li ġejjin:
a. il-grad ta’ prova f’każijiet ta’ vjolenza domestika għandu jkun anqas minn dak f’proċeduri kriminali ordinarji.
Dan jista’ jagħti lil ċerti nisa ftit serħan tal-moħħ, minħabba li l-qorti tkun tista’ toħroġ ordni skond il-bilanċ
tal-probabbiltà;
b. għandu jkun hemm ukoll rimedju ċivili li permezz tiegħu l-vittma ta’ l-abbuż tkun tista’ titlob mingħand issieħeb konjugali tagħha kumpens għad-danni li qed issofri ;
ċ. kwalunkwe rimedju li jingħata lill-vittma tal-vjolenza domestika għandu jinkludi wkoll li kemm il-vittma msawta
kif ukoll il-ħati jingħataw il-pariri li jeħtieġu.
4. Tifsil ta’ Liġijiet:
Wara diskussjoni tal-provvedimenti legali ta’ bħalissa, li għandha tinkludi wkoll analiżi tal-metodoloġija mħaddma
fi Stati Membri oħrajn, il-parteċipanti għandhom jiddeterminaw liema metodoloġija għandhom jadottaw sabiex
ikun hemm integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi/newtralità bejn is-sessi, u wara jressqu suġġerimenti dwar
kif jaħsbu li għandhom jitbiddlu l-artikoli dwar il-vjolenza domestika:
Il-parteċipanti għandhom jiddiskutu l-emendi possibbli għall-artikoli rispettivi fil-Kodiċi Kriminali filwaqt li jżommu
f’moħħhom dan li ġej:
a. li n-nisa jkunu jistgħu jagħrfu, igawdu, jeżerċitaw u jħarsu d-drittijiet tagħhom bħala bnedmin u l-libertajiet
fundamentali tagħhom;
b. li jittieħdu l-miżuri meħtieġa, fejn jixraq, sabiex ikun żgurat li n-nisa jkunu jistgħu jeżerċitaw b’mod ħieles u
effettiv id-drittijiet ekonomiċi u soċjali tagħhom;
ċ. li l-miżuri kollha jkunu kkoordinati fuq livell nazzjonali u li jiffukaw fuq il-bżonnijiet tal-vittmi u li jkun hemm
istituzzjonijiet statali u organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) relevanti li jkunu assoċjati mat-tisħiħ u
t-twettiq tal-miżuri neċessarji, b’mod partikulari ma’ dawk imsemmija f’din ir-rakkomandazzjoni;
d. li ħidmet l-NGOs involuti tissaħħaħ f’kull livell bil-għan li tingħeleb il-vjolenza kontra n-nisa u titwaqqaf
kooperazzjoni attiva ma’ dawn l-NGOs, fosthom li tingħata għajnuna loġistika u finanzjarja xierqa.
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Il-parteċipanti għandhom b’mod speċjali jqisu dan li ġej:
(a)
(b)
(ċ)
(d)
(e)

l-awtorità tal-pulizija li jidħlu f’bini privat;
il-grad ta’ prova;
il-ħelsien mill-arrest;
ir-rimedju ċivili;
il-pariri li jingħataw.

Punti oħrajn għad-diskussjoni:
Il-parteċipanti jemmnu li l-leġiżlazzjoni għandha tinbidel sabiex tkun tista’ tippermetti li l-pulizija tidħol f’bini privat
meta mitluba tagħmel dan mill-vittma?
(eż. Il-pulizija tista’ tidħol f’kull bini wara li ssir talba minn kwalunkwe persuna li qed tallega li kienet vittma ta’
vjolenza domestika. Il-pulizija tista’ wkoll tidħol f’bini privat u tarresta mingħajr mandat kull persuna ssusspettata
b’vjolenza domestika meta l-pulizija raġonevolment taħseb li l-persuna l-oħra wkoll preżenti f’dan il-bini qed tiġi
attakkata jew dalwaqt tiġi attakkata.)
Jekk il-parteċipanti jemmnu li l-fatt li f’ħafna mill-każijiet ta’ vjolenza domestika l-akkużat ikun jista’ jinħeles
immedjatament mill-arrest fuq garanzija u dan jaf ikun ta’ periklu għall-vittma, x’jissuġġerixxu li jbiddlu f’dan
il-provvediment?
(eż. Il-ħelsien mill-arrest m’għandux jintlaqa’ jekk ikun ippruvat lill-qorti li l-vittma tal-vjolenza domestika tista’ tkun
f’periklu imminenti jekk l-akkużat jinħeles mill-arrest fuq garanzija.)
Meta nqisu s-sura partikulari tal-vjolenza domestika u d-dimensjoni ‘familjari u privata’ tagħha, nintebħu li
l-kapaċità li għandha l-liġi Maltija li tħares in-nisa mill-vjolenza hi limitata ħafna. Filwaqt li nixtiequ li jintuża
lingwaġġ sesswalment newtrali, nistgħu nassumu li sempliċiment minħabba l-fatt li l-lingwaġġ tal-liġi hu
sesswalment newtrali, jiġri wkoll li tkun sesswalment newtrali fl-applikazzjoni tagħha. Fid-dawl ta’ dan kollu,
il-parteċipanti jintalbu wkoll iressqu suġġerimenti bil-għan li tiġi emendata l-liġi biex tħares l-individwi kontra
l-vjolenza li ssir ‘fil-privat’.
Il-parteċipanti għandhom jagħrfu wkoll li l-Kodiċi Kriminali għandu, aktar milli diġà jipprovdu l-provvedimenti
eżistenti, jipprovdi sabiex jipprevjeni, jinvestiga u jikkastiga kull att ta’ vjolenza sesswali, kemm jekk dawn l-atti
jseħħu minn persuni statali jew privati, u għandu wkoll jagħti l-protezzjoni meħtieġa lill-vittmi. Il-parteċipanti kif
qed jipproponu li jista’ jseħħ dan?
Dan li ġej hu abbozz ta’ regolamenti proposti li għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni kontra l-vjolenza domestika.

Abbozz ta’ Proposta
Regolamenti dwar il-Protezzjoni kontra l-Vjolenza Domestika
Taqsima I
Provvedimenti Ġenerali
1. (1) It-titolu ta’ dawn ir-Regolamenti għandu jkun ir-Regolamenti dwar il		 Protezzjoni kontra l-Vjolenza Domestika.
(2) Dawn ir-Regolamenti jirregolaw id-drittijiet tal-persuni li sofrew minn vjolenza
		 domestika, il-miżuri ta’ protezzjoni, u l-proċedura applikabbli fl-impożizzjoni
		 ta’ dawn il-miżuri.
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(3) Ir-responsabbiltajiet taħt dawn ir-Regolamenti m’għandhomx jipprekludu
		 kwalunkwe responsabbiltà ċivili u kriminali ta’ l-akkużat.
2. F’dawn ir-Regolamenti, sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx mod ieħor:
“kodiċi” tfisser il-Kodiċi Kriminali;
“vjolenza domestika” tfisser kull att ta’ vjolenza fiżika, mentali jew sesswali, u kwalunkwe
attentat ta’ vjolenza, kif ukoll ir-restrizzjoni kostretta tal-libertà u l-privatezza ta’
l-individwu, ipperpetwata minn membru domestiku fuq membru domestiku ieħor.
“membru domestiku” tinkludi::
persuni miżżewġin jew li kienu qabel miżżewġin lil xulxin;
persuni li jgħixu fl-istess dar mal-ħati jew li kienu jgħixu mal-ħati;
persuni li ż-żwieġ tagħhom ikun ġie xolt jew iddikjarat null;
ġenituri u t-tfal tagħhom;
persuni li għandhom jew kellhom tifel bejniethom;
persuni li jkunu, jew li kienu, għarajjes kemm formalment kemm informalment bil-ħsieb
li jiżżewġu;
axxendenti li jgħixu fl-istess dar;
dixxendenti li jgħixu fl-istess dar;
aħwa li jgħixu fl-istess dar;
persuni li jiġu minn xulxin jew b’konsangwinità jew b’affinità sat-tielet grad inkluż;
adulti oħrajn li jgħixu fl-istess dar; jew
gwardjani jew ġenituri li qegħdin irabbu.
“il-Kummissjoni” tfisser il-Kummissjoni stabbilita bl-artikolu 3;
“il-Ministru” tfisser il-Ministru responsabbli għall-politika soċjali.
3. (1) Għandu jkun hemm Kummissjoni li tissejjaħ il-Kummissjoni dwar il-Vjolenza
Domestika li għandha tkun komposta minn President u mhux inqas minn erba’ membri
oħra maħturin mill-Ministru wara konsultazzjoni ma’ dawk l-aġenziji jew entitajiet
pubbliċi u privati involuti fir-riċerka, il-prevenzjoni u t-trattament tal-vjolenza domestika
skond kif il-Ministru jista’ jidhirlu xieraq. Membru tal-Kummissjoni jista’ jinħatar millġdid dwar li jiskadilu t-terminu tal-ħatra tiegħu.
(2) Persuna ma tistax tkun ikkwalifikata biex ikollha kariga bħala membru talKummissjoni jekk hija tkun Ministru, Segretarju Parlamentari, membru jew kandidat
għall-elezzjoni fil-Kamra tad-Deputati, jew membru ta’ awtorità ta’ gvern lokali.
(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-artikolu, il-kariga ta’ membru talKummissjoni ssir vakanti:
(a) meta jagħlqu t-tliet snin mid-data tal-ħatra jew f’dik id-data li tiġi qabel skond ma
jista’ jiġi speċifikat fl-istrument li bih ikun inħatar; jew
(b) mar-riżenja b’ittra indirizzata lill-Ministru; jew
(ċ) meta tinqala’ xi ċirkostanza li, kieku persuna ma kenitx membru tal-Kummissjoni,
kienet iġġib l-iskwalifika tagħha minn dik il-ħatra.
(4) Membru tal-Kummissjoni jista’, f’kull żmien, jitneħħa mill-Ministru wara konsultazzjoni
mal-membri l-oħra tal-Kummissjoni u jkun sostitwit minn membru ieħor.
4. Il-Kummissjoni għandu jkollha l-funzjoni li tagħti parir lill-Ministru fuq kull aspett talvjolenza domestika u b’mod partikulari fuq:
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(a) it-tkabbir tal-konoxxenza u l-għarfien tal-vjolenza domestika u dwar il-fastidju u
l-konsegwenzi li dawn iġibu u fuq il-mod u l-miżuri biex jitnaqqas l-għemil tagħhom;
(b) oqsma ta’ vjolenza domestika li hu meħtieġ jew mixtieq li ssir riċerka fuqhom;
(ċ) l-istrateġiji biex tiġi esposta l-vjolenza domestika u biex jiġi ffaċilitat l-intervent ta’
aġenziji u entitajiet pubbliċi u privati fir-rigward ta’ vittmi u awturi ta’ vjolenza bħal dik;
(d) l-edukazzjoni tal-pubbliku fuq l-aspetti kollha tal-vjolenza domestika;
(e) il-mod kif tiġi ffaċilitata l-komunikazzjoni bejn aġenziji u entitajiet pubbliċi u privati li
jkunu involuti fit-teħid ta’ azzjoni kontra l-vjolenza domestika;
(f) standards għal faċilitajiet ta’ kura għal vittmi u awturi ta’ vjolenza domestika, inklużi
servizzi jew faċilitajiet ta’ kenn pubbliċi jew privati;
(g) standards u protokolli għall-operaturi;
(h) il-proċeduri għall-koordinament effettiv f’livelli nazzjonali ta’ l-attivitajiet ta’ aġenziji u
entitajiet pubbliċi u privati mqabbdin fl-għoti ta’ servizzi dwar materji ta’ vjolenza
domestika inklużi servizzi ta’ sostenn;
(i) pjan komprensiv u kkoordinat għall-ġbir ta’ informazzjoni dwar vjolenza domestika
biex din tintuża mill-qrati, prosekuturi, uffiċjali għall-infurzar tal-liġi, operaturi tal-kura
fis-saħħa, operaturi soċjali u aġenziji u entitajiet oħra b’mod li tiġi protetta l-identità
tal-vittmi ta’ vjolenza domestika;
(j) l-iżvilupp ta’ pjan komprensiv għal programm multi-dixxiplinarju ta’ prevenzjoni attiva
u ta’ intervent kmieni;
(k) it-taħriġ speċjalizzat għall-gruppi professjonali involuti; u
(l) il-konsultazzjoni li ssir u nisġa ta’ komunikazzjoni ma’ entitajiet nazzjonali u internazzjonali
rilevanti oħra.
5. (1) Il-Kummissjoni għandha tiltaqa’ fi żmien xahar minn meta titwaqqaf u, wara,
daqstant spiss daqs kemm ikun meħtieġ jew spedjenti.
(2) Il-Kummissjoni għandha titlaqqa’ mill-President fuq inizjattiva tiegħu nnifsu jew
wara li ssirlu talba minn tnejn mill-membri l-oħra tal-Kummissjoni.
(3) Il-Kummissjoni ma għandhiex taġixxi kemm-il darba ma jkunx hemm kworum
preżenti magħmul mill-President u mhux inqas minn żewġ membri oħra.
(4) Id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni għandhom jgħaddu b’maġġoranza sempliċi talvoti tal-membri preżenti u f’każ ta’ parità ta’ voti, il-President għandu jkollu u jeżerċita
t-tieni vot jew vot deċiżiv.
(5) Kull vakanza li jista’ jkun hemm fost il-membri tal-Kummissjoni ma għandhiex
tinvalida l-proċeduri tal-Kummissjoni.
(6) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att, il-Kummissjoni tista’ tirregola
l-proċeduri tagħha stess.
6. (1) Sa l-aħħar ta’ Marzu tas-sena li tiġi minnufih wara s-sena tat-twaqqif tagħha,
il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport ta’ l-attivitajiet kollha tagħha u għandha
tibqa’ tagħmel rapport bħal dak sa l-aħħar ta’ Marzu ta’ kull sena li tiġi wara. Kopja
tar-rapport għandha tintbagħat lill-Ministru li għandu, mhux aktar tard minn erba’
ġimgħat wara li jirċievi r-rapport, iqiegħed kopja tiegħu fuq il-Mejda tal-Kamra b’dan illi
jekk il-Kamra ma tkunx qiegħda tiltaqa’, allura dak ir-rapport għandu jitqiegħed sa
mhux aktar tard minn erba’ ġimgħat wara li l-Kamra terġa’ tibda tiltaqa’.
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(2) Ir-rapport imsemmi fis-subartikolu (1) għandu, fi żmien tmien ġimgħat mid-data li
fiha kopja tiegħu titqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, jiġi diskuss mill-Kumitat dwar 			
l-Affarijiet Soċjali tal-Kamra tad-Deputati jew xi kumitat ieħor li jissostitwih.
7.

Il-Ministru jista’, kull meta l-Kummissjoni titolbu, jaħtar persuna jew jassenja uffiċjal
pubbliku biex jgħinha, f’kapaċità konsultiva, għall-fini ta’ l-eżerċizzju ta’ kull waħda
mill-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att.

8. (1) Għandu jkun hemm Segretarju tal-Kummissjoni li jkun persuna maħtura bħala tali
mill-Ministru jew uffiċjal pubbliku assenjat mill-Ministru biex jaqdi l-funzjonijiet ta’
Segretarju.
(2) Il-Kummissjoni għandu jkollha wkoll dak il-persunal l-ieħor li skond ma l-Ministru
jista’ jqis meħtieġ u li huwa jaħtar jew jassenja kif hawn qabel imsemmi.
9.

(1) Il-Ministru għandu jsemmi organizzazzjoni waħda jew aktar, istituzzjonijiet jew korpi
oħra li magħhom ikunu saru arranġamenti kif ipprovdut fis-subartikolu (2) bħala
l-aġenzija li tkun responsabbli għall-organizzazzjoni ta’ programmi ta’ prevenzjoni,
terapija u, jew ta’ kura għal vittmi u awturi ta’ vjolenza domestika.
(2) Il-Ministru għandu jassenja dawk is-servizzi li għandhom jiġu pprovduti mill-organizzazzjoni,
istituzzjoni jew korp imsemmija.
(3) L-arranġamenti msemmija fis-subartikolu (1) għandhom jispeċifikaw is-servizzi li
l-organizzazzjoni, istituzzjoni jew korp ieħor ikunu mistennija li jipprovdu sakemm itulu l-arranġamenti
u li għandhom jinkludu dawn li ġejjin:
(a) programmi ta’ prevenzjoni, terapija u, jew ta’ kura għal vittmi u awturi ta’ vjolenza domestika;
(b) faċilitajiet ta’ linja ta’ komunikazzjoni ta’ għajnuna pubblika biex ikun hemm aċċess ta’
emerġenza għal servizzi ta’ appoġġ speċjalizzat f’dawk l-oqsma relatati mal-vjolenza domestika;
(ċ) esperti li jivvalutaw xi jkunu l-ħtiġijiet ta’ vittmi tal-vjolenza domestika, inkluż l-iżvilupp ta’ pjan ta’
kura għal kull persuna riferita;
(d) akkomodazzjoni mkennija għal vittmi ta’ vjolenza domestika, inkluża dik li tingħata bi sħab ma’
organizzazzjonijiet, istituzzjonijiet jew korpi oħra li jipprovdu akkomodazzjoni bħal dik;
(e) il-ġbir u t-tixrid lil persuni u korpi li jkollhom interss ta’ dokumentazzjoni fuq id-drittijiet li
għandhom il-vittmi tal-vjolenza domestika u fuq ir-rimedji u s-servizzi disponibbli għalihom;
(f) il-ġbir ta’ informazzjoni dwar vjolenza domestika biex din tintuża mill-qrati, minn prosekuturi,
uffiċjali li jinfurzaw il-liġi, operaturi fil-kura tas-saħħa, ħaddiema soċjali u aġenziji u entitajiet oħra,
b’mod li tkun protetta l-identità tal-vittmi ta’ vjolenza domestika;
(4) (a) L-arranġamenti msemmija fis-subartikolu (1) għandhom ukoll jipprovdu għall-iffinanzjar millMinistru tas-servizzi mifthiema ma’ l-organizzazzjonijiet, istituzzjoni jew korp ieħor.
(b) L-aġenzija msemmija għandha żżomm il-fondi msemmija fil-paragrafu (a) separatament millfondi l-oħra ta’ l-aġenzija, li għandha żżomm kif imiss kotba tal-kontijiet relattivi awditjati minn
awdituri maħturin minnha bi ftehim mal-Ministeru u li barra minn hekk ikunu jistgħu jiġu awditjati
mill-Awditur Ġenerali.
(5) L-aġenzija msemmija għandha, sa mhux aktar tard minn tliet xhur wara li tagħlaq kull sena
finanzjarja, tgħaddi lill-Ministru:
(a) kopja tal-kontijiet annwali kif iċċertifikati mill-awdituri;
(b) rapport fuq il-ħidma ta’ l-aġenzija matul is-sena.
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(6) Ir-rapport imsemmi fis-subartikolu (5) (b) għandu jitqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra mill-Ministru
sa mhux aktar tard minn sitt ġimgħat wara li jirċevih, jew meta l-Kamra f’dak il-perjodu ma tkunx
qiegħda tiltaqa’ mhux aktar tard mit-tieni ġimgħa wara li l-Kamra terġa’ tibda tiltaqa’, u dan irrapport għandu, fi żmien tmien ġimgħat mid-data li fiha kopja tiegħu titqiegħed fuq il-Mejda talKamra, jiġi diskuss mill-Kumitat dwar l-Affarijiet Soċjali tal-Kamra tad-Deputati jew xi kumitat ieħor li
jissostitwih.
(7) Kull membru, uffiċjal, impjegat jew membru tal-persunal ta’ aġenzija msemmija għandu jitqies
bħala uffiċjal pubbliku għall-finijiet ta’ l-artikolu 92 tal-Kodiċi Kriminali.
10.		

(1) Fl-eventwalità ta’ vjolenza domestika, il-vittma għandha d-dritt tirreferi għand
il-qrati sabiex tingħata protezzjoni.

		

(2) F’każijiet fejn hemm informazzjoni li turi theddida diretta u imminenti fuq il-ħajja jew
is-saħħa tal-vittma, il-pulizija tista’ tieħu passi wara l-ilment imressaq minn parti
privata.

		

(3) Skond kif mitlub mill-vittma, it-tabib għandu joħroġ dokument li jixhed bil-kitba kull
ferita jew traċċi ta’ vjolenza misjuba minn dak it-tabib.

11.		

Il-pulizija tista’ tidħol f’kull bini wara li ssir talba minn kwalunkwe persuna li qed tallega li kienet
vittma ta’ vjolenza domestika. Il-pulizija tista’ wkoll tidħol f’bini privat u tarresta mingħajr mandat
kull persuna ssusspettata b’vjolenza domestika meta l-pulizija raġonevolment taħseb li persuna
oħra wkoll preżenti f’dan il-bini qed tiġi attakkata jew dalwaqt tiġi attakkata.

12.		

(1) Għandha tingħata protezzjoni kontra l-vjolenza domestika permezz ta’ kwalunkwe mod millmetodi li ġejjin:

		
		
		

a. billi l-akkużat ikun obbligat ma jkomplix iwettaq vjolenza domestika;
b. billi l-akkużat jitneħħa mid-dar komuni għal żmien speċifiku b’ordni mill-qorti;
c. billi l-akkużat ma jitħalliex joqrob lejn id-dar, il-post tax-xogħol, u l-postijiet fejn il-vittma
għandha l-kuntatti jew ir-rikreazzjoni soċjali tagħha, skond it-termini u l-kundizzjonijiet u għat-tul
ta’ żmien kif speċifikat mill-qorti;
d. billi t-tifel jew it-tifla jmorru jgħixu temporanjament mal-ġenitur li hu l-vittma jew mal-ġenitur li
		 ma wettaqx l-att ta’ vjolenza involut, skond it-termini u l-kundizzjonijiet u għat-tul ta’ żmien kif 		
speċifikat mill-qorti, kemm-il darba dan ma jmurx kontra l-aħjar interessi tat-tifel jew tat-tifla;
e. billi l-akkużat ikun obbligat jattendi programmi speċjalizzati; u/jew
f. billi l-vittimi jingħataw il-parir li jattendu programmi li jgħinuhom jirkupraw.
		

(2) Il-miżuri msemmija fis-subartikolu 1 għandhom ikunu imposti fuq l-awtur tal-vjolenza għal
perjodu ta’ mhux anqas minn ______________ u mhux aktar minn ______________ u/jew
titħallas multa ta’ mhux anqas minn ______________ u mhux aktar minn ______________ .

13.		

Il-Ministru responsabbli għall-Politika Soċjali għandu jara li jitwettqu l-programmi maħsuba
sabiex jipprevjenu l-vjolenza domestika u jipproteġu mill-vjolenza domestika, kif ukoll ilprogrammi li jipprovdu għajnuna lill-vittmi.

Proċeduri li jimponu Miżuri ta’ Protezzjoni kontra l-Vjolenza Domestika
14.		

(1) Il-qorti li għandha l-kompetenza li timponi miżura għandha tkun il-Qorti Kriminali kif imfisser
taħt dan il-Kodiċi.

15.		
		

Il-proċeduri sabiex tinħareġ ordni jistgħu jinbdew:
a. permezz ta’ rikors mill-vittma;
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b.fuq tal ba tal-pulizija eżekuttiva;

		

ċ. kull meta tintalab il-protezzjoni urġenti tal-qorti, permezz ta’ rikors min-naħa ta’ xi ħadd millaħwa jew minn persuna qariba tal-vittma fil-linja diretta irrispettivament mill-grad ta’ qrubija.

16.		

(1) Ir-rikors jew it-talba għandhom isiru bil-kitba u għandhom jinkludu:
a. l-ismijiet, l-indirizz, u n-numru personali ta’ l-identità tar-rikorrent jew ta’ l-individwu li għamlu
t-talba; jekk il-vittma ma tistax jew ma tridx tikxef l-indirizz tagħha, tista’ tagħti indirizz għalliskop tal-każ;
b. l-ismijiet u l-indirizz kurrenti ta’ l-akkużat jew kwalunkwe indirizz minn fejn dan ta’ l-aħħar
jista’ jissejjaħ, inkluż numru tat-telefon u tal-faks;
c. informazzjoni dwar il-familja, ir-rabtiet ta’ qrubija jew fattwali bejn il-vittma u l-akkużat;
d. deskrizzjoni tal-fatti u ċ-ċirkostanzi li fihom twettqet il-vjolenza domestika;
e. il-firma tar-rikorrent.

		

(2) Fil-każijiet li għalihom saret referenza f’artikolu 7 (b) u (ċ) il-qorti għandha, ex officio, tinvolvi
l-vittma bħala wieħed jew waħda mill-partijiet.

		

(3) Skond kif jitlob ir-rikorrent il-qorti għandha titlob ex officio ċertifikat bir-rendikont kriminali ta’
l-akkużat, tagħrif dwar kwalunkwe miżura imposta skond dawn ir-Regolamenti, u ċertifikat li juri
jekk l-akkużat huwiex irreġistrat f’xi istituzzjoni psikjatrika.

17.		
		

(1) Ir-rikors jew it-talba għandhom isiru fi żmien xahar mid-data li fiha seħħ l-att ta’ vjolenza 		
domestika.

		

(2) Ir-rikors jew it-talba għandhom jiddaħħlu f’reġistru speċjali u assenjati dak in-nhar li jsiru.

18.		

(1) Malli jinħareġ l-ordni, il-qorti għandha tgħaddi l-ispejjeż fuq l-akkużat.

		
		

(2) Fl-eventwalità li ma jinħariġx l-ordni jew jekk l-ordni ikun irrevokat, l-ispejjeż jgħaddu fuq ir-		
rikorrent.

Smigħ tal-Kawża
19.		

(1) Dak in-nhar li fih isiru r-rikors jew it-talba, il-qorti għandha tistabbilixxi meta se ssir is-seduta li
m’għandhiex tkun aktar tard minn 30 ġurnata wara u għandha toħroġ taħrika u kopja tar-rikors
jew talba bl-annessi tagħhom għall-akkużat, filwaqt li tinnotifika lil dan ta’ l-aħħar bl-obbligu
tiegħu li jressaq ix-xhieda.

		

(2) Fil-każijiet imsemmija taħt artikolu 7 (b) u (ċ) għandha tissejjaħ ukoll il-vittma.

		

(3) Fejn meħtieġ, it-taħrika għandha tiġi nnotifikata bl-għajnuna tal-pulizija eżekuttiva.

		

(4) Is-sentenza u l-ordni għandhom ikunu nnotifikati lill-partijiet, u fejn tkun imposta miżura taħt
artikolu 4 (1) ukoll għandhom ikunu nnotifikati lill-għassa tal-pulizija tal-lokal ta’ fejn għandu
l-indirizz kurrenti tiegħu l-akkużat u ta’ fejn għandha l-indirizz tagħha l-vittma.

20.		
		
		

Meta l-ħelsien mill-arrest jintalab mill-akkużat, m’għandux jintlaqa’ jekk ikun ippruvat lill-qorti 		
li l-vittma tal-vjolenza domestika tista’ tkun f’periklu imminenti jekk l-akkużat jinħeles mill-arrest
fuq garanzija.

21.		
		

(1) Jista’ jsir appell mis-sentenza quddiem il-Qorti ta’ l-Appell fi żmien sebat ijiem minn mindu 		
tinqata’ s-sentenza.
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(2) Ma jistax isir appel għas-sospensjoni tas-sentenza.
		
		

(3) Il-qorti għandha tgħaddi kopja ta’ l-appell u ta’ l-annessi tiegħu lill-parti l-oħra li tista’, fi 		
żmien tlitt ijiem minn meta tirċevihom, tressaq kwalunkwe oġġezzjoni.

		
		
		

(4) Il-Qorti ta’ l-Appell għandha tiddeċiedi l-każ fi żmien 14-il ġurnata u għandha tħabbar din iddeċiżjoni b’sentenza skond il-merti fejn iżżomm jew tirriserva jew tvarja s-sentenza li dwarha 		
qed isir l-appell. Fejn tiddeċiedi li tvarja s-sentenza, il-qorti għandha toħroġ sentenza ġdida.

		

(5) Is-sentenza tal-Qorti ta’ l-Appell għandha tkun finali.

22.

(1) Meta r-rikors jew it-talba jinkludu informazzjoni dwar theddida diretta u imminenti għall-ħajja
jew għas-saħħa tal-vittma, il-qorti għandha toħroġ ordni ta’ protezzjoni urġenti fi żmien 24 		
siegħa minn x’ħin tirċievi r-rikors jew it-talba.
(2) Il-partijiet għandhom ikunu nnotifikati bl-ordni skond is-subartikolu 1 li jrid jgħaddi wkoll ex 		
officio għand il-kwartieri ġenerali tal-pulizija.

23.

L-ordni ta’ protezzjoni urġenti għandu jibqa’ effettiv sakemm ma jinħariġx ordni ta’ protezzjoni
jew sakemm il-qorti tiċħad ir-rikors jew it-talba.

L-Eżekuzzjoni ta’ l-Ordni ta’ Protezzjoni
24.

L-ordni ta’ protezzjoni msemmi fl-artikoli ta’ qabel għandu jkun suġġett għal eżekuzzjoni 		
immedjata.

25.

(1) L-awtoritajiet eżekuttivi għandu jkollhom ir-responsabbiltà li jivverifikaw li l-ordni tkun 		
eżekwita kemm-il darba ġiet imposta miżura skond l-artikolu 4 (1) (a) (b) (ċ) bis-saħħa 		
ta’ dan l-ordni.
(2) Fl-eventwalità li ma jkunx hemm konformità ma’ l-ordni tal-qorti, l-awtoritajiet tal-pulizija li 		
sabu dan in-nuqqas għandhom jarrestaw l-akkużat u javżaw minnufih 				
lill-awtoritajiet rispettivi.

L-Aħħar Provvedimenti
26.

Dawn ir-Regolamenti għandhom jinqraw flimkien mal-Kodiċi Kriminali u l-provvedimenti ta’ dan
il-Kodiċi għandhom japplikaw mutatis mutandis għal kwalunkwe kwistjoni mhux koperta b’mod
espliċitu b’dawn ir-Regolamenti.

27.		

Dawn ir-Regolamenti għandhom jidħlu fis-seħħ f’dik id-data li l-Ministru responsabbli għallPolitika Soċjali jista’ b’avviż jistabbilixxi fil-Gazzetta tal-Gvern.

5. Preżentazzjoni tal-konklużjonijiet:
Wara l-gruppi jintalbu jagħżlu rappreżentant sabiex jippreżentaw l-aspetti ewlenin imqanqla waqt iddiskussjonijiet tal-grupp u jressqu l-konklużjonijiet tagħhom.
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Attività 4 - L-għoti ta’ kreditu lil min jieħu ħsieb ħaddieħor
Għanijiet:
1. Il-parteċipanti jifhmu l-potenzjal li jingħata kreditu lil min jieħu ħsieb ħaddieħor u kif dan jista’ jgħin jew jippenalizza
lil dawk il-ġenituri li jieħdu t-time-off sabiex jieħdu ħsieb lit-tfal.
2. Il-parteċipanti jsiru midħla ta’ eżempji ta’ dan it-tip ta’ kreditu f’pajjiżi oħrajn.
3. Il-parteċipanti jipproponu politika li tipprovdi dan it-tip ta’ kreditu.
Metodoloġija:
Xogħol fi gruppi, b’mistoqsijiet għad-diskussjoni u sommarju waqt is-sessjoni plenarja, taħt it-tmexxija ta’ faċilitatur
speċjalizzat fil-qasam partikulari.
Il-parteċipanti fil-workshop għandhom ikunu: NGOs speċjalizzati fid-drittijiet tan-nisa u fid-drittijiet tal-bniedem;
esperti fiskali; id-Direttur tas-Sigurtà Soċjali jew uffiċjali oħrajn mid-Dipartimenti; romol u superstiti; u avukati li
jispeċjalizzaw f’kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem.
Materjal:
Testi legali, primarjament Liġijiet ta’ Malta dwar is-suġġett u dokumenti internazzjonali fosthom: il-Kodiċi (Rivedut)
ta’ Sigurtà Soċjali u l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW);
id-Direttiva 79/7/KE dwar it-twettiq progressiv tal-prinċipju ta’ trattament indaqs għall-irġiel u n-nisa f’kwistjonijiet
marbuta mas-sigurtà soċjali; id-Direttiva 86/378/KE dwar it-twettiq tal-prinċipju ta’ trattament indaqs għall-irġiel
u n-nisa fejn tidħol is-sigurtà soċjali okkupazzjonali; il-White Paper dwar ir-Riforma fil-Pensjonijiet u d-dibattiti
parlamentari dwar din il-kwistjoni; il-Karta Supplimentari għar-Rapport Finali mħejji mill-Grupp ta’ Ħidma dwar ilPensjonijiet bit-titlu Incentivising Female Participation in the Work Force to ensure a Sustainable Pension System,
Karta Supplimentari Nru. 03, Ġunju 2005, Management Efficiency Unit. 2005; Fact Sheet 3, Gender Aspects of
Social Protection and Pensions in Ageing Europe, il-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tal-Ġnus Magħquda
Kwalunkwe statistika pubblika disponibbli dwar is-suġġett u materjal viżiv.
Materjal ieħor: tabelli, flip charts u materjal miktub.
Attività:
1. Daħla għas-suġġett diskuss:
Waqt li l-faċilitatur tal-grupp jintroduċi s-suġġett minn perspettiva legali, xi ħadd li jipprattika f’dan il-qasam,
bħal xi Direttur tas-Sigurtà Soċjali jew xi ħadd li jirrappreżenta d-Dipartiment, espert (dan jista’ jkun xi Direttur
irtirat) jew soċjologu għandu jintroduċi s-suġġett minn perspettiva soċjoloġika. Nissuġġerixxu wkoll li jkun hemm
persuna li tirrappreżenta d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li tgħin billi tagħti l-għadd ta’ persuni li bħalissa qed
igawdu minn dawn il-benefiċċji biex b’hekk il-parteċipanti jkollhom idea ċara tal-qagħda lokali ta’ bħalissa.
Persuna minn organizzazzjoni mhux governattiva li taħdem favur id-drittijiet tan-nisa tista’ wkoll tgħin sabiex
tintroduċi s-suġġett u b’hekk tagħti lill-parteċipanti l-perspettiva ta’ xi ħadd affettwat direttament minn dawn
il-kwistjonijiet.
Iż-żmien li matulu qed jittrabbew it-tfal iqanqal mistoqsijiet partikulari dwar it-tifsil ta’ skema ta’ pensjoni. Il-ġenituri
għandhom jingħataw kreditu għax-xogħol bla ħlas li jagħmlu biex irabbu lil uliedhom? U jekk iva, kif? Meta xi ħadd
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jieħu l-leave sabiex ikun jista’ jrabbi lil uliedu, il-persuni assigurati ma jkunux jistgħu jħallsu l-kontribuzzjonijiet
soċjali mill-pagi tagħhom minħabba li ma jkunux qed jaqilgħu paga. Dan jaf ikollu konsegwenzi negattivi fuq
l-ammont ta’ pensjoni li jkunu intitolati għaliha. Għandhom jingħataw kumpens għal dan it-telf? Jekk iva, min
għandu jħallas għal dan il-kumpens?
Pajjiżi differenti sabu soluzzjonijiet differenti għal dawn il-mistoqsijiet billi fis-sistemi tagħhom tal-pensjonijiet
pprovdew li jingħata “kreditu lil min jieħu ħsieb ħaddieħor”.
2. Workshop:
Il-parteċipanti mistennija jwieġbu l-mistoqsijiet imressqa mill-faċilitatur bil-għan li titqanqal diskussjoni bejniethom.
It-tweġibiet kollha għandhom jitniżżlu fuq flipchart u fil-każ ta’ dawk l-oqsma fejn ma jkunx jista’ jintlaħaq ftehim,
għandhom jibqgħu għaddejjin bid-diskussjoni biex b’hekk il-veduti kollha jkunu jistgħu jiġu analizzati fid-dettall.
Il-parteċipanti jinqasmu fi gruppi żgħar u jingħataw il-liġijiet eżistenti Maltin dwar is-suġġett filwaqt li ssir
diskussjoni dwar dawk l-oqsma fejn iħossu li jista’ jkun hemm xi forma ta’ diskriminazzjoni bejn is-sessi, dejjem
jekk din tkun teżisti.
ATT DWAR IS-SIGURTÀ SOĊJALI
TAQSIMA II
Persuni Assigurati u Kontribuzzjonijiet
“16(2)(d). Jiġu akkreditati kontribuzzjonijiet lil:
missier jew omm, li jkunu għalqu t-tmintax-il sena u li jkunu mwelldin fl-1 ta’ Jannar 1962
jew wara, li jkollhom il-kura u l-kustodja legali ta’ iben jew bint li jkunu għadhom ma għalqux
l-età ta’ sitt snin, jew l-età ta’ għaxar snin fil-każ ta’ iben jew bint li jkunu ġew iċċertifikati minn
konsulent mediku li, għal dak il-perjodu li għalih qed jintalab il-kreditu, kienu jbatu minn xi
diżabbiltà gravi:
Iżda s-somma totali ta’ dawk il-kontribuzzjonijiet akkreditati li jistgħu jingħataw għarrigward ta’ kull iben jew bint, lill-ġenituri jew liż-żewġ ġenituri flimkien ma għandhiex tkun iżjed
minn 104 kontribuzzjonijiet f’xi perjodu ta’ sentejn:
Iżda wkoll fil-każ ta’ xi ġenitur li, għas-sodisfazzjoni tad-Direttur, jippreżenta ċertifikat
minn konsulent mediku illi l-iben jew il-bint kienu jbatu minn xi diżabbiltà gravi f’dak il-perjodu
li għalih qed jintalab il-kreditu, is-somma totali ta’ dawk il-kontribuzzjonijiet akkreditati li
jistgħu jingħataw għar-rigward ta’ kull tali iben jew bint ma għandhiex tkun iżjed minn 208
kontribuzzjonijiet f’xi perjodu ta’ erba’ snin:
Iżda wkoll dawk il-krediti għandhom jingħataw biss kemm-il darba, qabel l-età talpensjoni dak il-missier jew dik l-omm, kif ikun il-każ, jagħmlu xogħol bi qligħ għal perjodu
minimu li jkun ekwivalenti għal dak il-perjodu li għalih ikun ingħata dak in-numru ta’ krediti;
b’dan illi, fil-każ ta’ mewt ta’ xi tali ġenitur, dawk il-krediti għandhom jibqgħu jingħataw minkejja
li ma jkunx ġie sodisfatt il-perjodu minimu meħtieġ skond dan il-proviso sabiex ikunu jistgħu
jingħataw dawk il-krediti.”
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3. Diskussjoni:
Wara li l-parteċipanti jixtarru din is-silta mil-liġi, il-faċilitatur għandu jqajjem għad-diskussjoni l-punti li ġejjin:
a. X’qed jagħmel il-Gvern biex jgħin lill-irġiel u n-nisa joħolqu bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familja?
b. Jeżistu servizzi soċjali li jippermettu lill-ġenituri jinsġu flimkien l-obbligi familjari tagħhom marresponsabbiltajiet tax-xogħol?
ċ. In-nisa huma ppenalizzati talli jieħdu t-time-off mill-impjieg bi ħlas tagħhom sabiex ikunu jistgħu jieħdu
ħsieb lill-familja tagħhom?
d. Il-ġenituri għandhom jingħataw kreditu għax-xogħol bla ħlas li jagħmlu biex irabbu lil uliedhom?
e. Min għandu jkun responsabbli li jingħata dan il-kreditu?
f. Għandu jingħata kreditu lil min jieħu ħsieb ħaddieħor? Jekk iva, għal kemm tul ta’ żmien, il-ġenituri
għandhom jibqgħu jirċievu dan il-kreditu?
ġ. X’għandu jagħmel tajjeb għal dan it-tip ta’ kreditu?
g. Dan it-tip ta’ kreditu għandu jingħata biss f’każ ta’ trobbija tat-tfal? Liema tip ta’ xogħol ieħor maħsub
ukoll biex dak li jkun jieħu ħsieb ħaddieħor, jista’ jew għandu jkun inkluż?
għ. X’jistgħu jkunu s-soluzzjonijiet possibbli?
h. Sa fejn il-leġiżlazzjoni tista’ tgħinna nwettqu dawn is-soluzzjonijiet?
ħ. Il-qagħda legali ta’ bħalissa, kemm qed jirnexxilha twettaq l-obbligi internazzjonali?
i. Liema provvedimenti legali milli għandna bħalissa għandhom jiżdiedu/jitbiddlu/jitneħħew?
4. Tifsil ta’ Liġijiet:
Wara diskussjoni tal-provvedimenti legali ta’ bħalissa, li għandha tinkludi wkoll analiżi tal-metodoloġija mħaddma
fi Stati Membri oħrajn, il-parteċipanti għandhom jiddeterminaw liema metodoloġija għandhom jadottaw sabiex
ikun hemm integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi/newtralità bejn is-sessi, u wara jressqu suġġerimenti dwar
kif jaħsbu li għandhom jitbiddlu l-provvedimenti rispettivi biex jiġu akkreditati l-kontribuzzjonijiet:
Għandu jkun hemm diskussjoni dwar l-emendi proposti fil-liġi kif ġej:
missier jew omm, li jkunu għalqu t-tmintax-il sena u li jkollhom il-kura u l-kustodja legali ta’ iben jew bint li jkunu
għadhom ma għalqux l-età ta’ sitt snin jew l-età ta’ għaxar snin fil-każ ta’ iben jew bint li jkunu ġew iċċertifikati
minn konsulent mediku li, għal dak il-perjodu li għalih qed jintalab il-kreditu, kienu jbatu minn xi diżabbiltà gravi:
Iżda s-somma totali ta’ dawk il-kontribuzzjonijiet akkreditati li jistgħu jingħataw għar-rigward ta’ kull iben jew bint
lil ġenitur ma għandhiex tkun iżjed minn 156 kontribuzzjoni f’xi perjodu ta’ tliet snin:
‘il-missier jew l-omm li bbenefikaw minn leave tal-ġenituri matul dan il-perjodu ġaladarba m’humiex qed jaħdmu
bi qligħ minħabba raġunijiet marbutin mar-responsabbiltajiet li ġġib il-familja tagħhom.’
‘kulmin jieqaf jaħdem biex jieħu ħsieb, waħdu, fuq bażi full-time u b’mod regolari, lill-ġenituri tiegħu jew lil ħuh,
oħtu, nanniet, ziju, zija, missier jew omm ir-raġel jew il-mara, ħu jew oħt il-mara u li qed isofru minn nuqqas ta’
saħħa fiżika jew mentali, kif iċċertifikat minn konsulent mediku speċjalist f’dan il-qasam mediku partikulari, jew li
għandhom l-età ta’ sittin sena jew aktar u li fiżikament jew mentalment m’humiex kapaċi jieħdu ħsieb tagħhom
infushom u tal-ħtiġijiet tagħhom ta’ kuljum.’
5. Preżentazzjoni tal-konklużjonijiet:
Wara l-grupp jintalab jagħżel rappreżentant sabiex jippreżenta l-aspetti ewlenin imqanqla waqt id-diskussjonijiet
tal-grupp u jressaq il-konklużjonijiet tiegħu.
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Attività 5 - Kundizzjonijiet tax-xogħol
Għanijiet:
1. Il-parteċipanti jifhmu l-kwistjoni ta’ diskriminazzjoni bejn is-sessi fix-xogħol, kemm diretta kif ukoll indiretta.
2. Il-parteċipanti jsiru midħla ta’ ċerti anomaliji fejn tidħol il-liġi preżenti.
3. Il-parteċipanti jipproponu politika li tgħin biex tissewwa d-diskriminazzjoni fix-xogħol.
Metodoloġija:
Xogħol fi gruppi, b’mistoqsijiet għad-diskussjoni u sommarju waqt is-sessjoni plenarja, taħt it-tmexxija ta’ faċilitatur
speċjalizzat fil-qasam partikulari.
Il-parteċipanti fil-workshop għandhom ikunu: rappreżentanti minn trade-unions; rappreżentanti minn għaqdiet ta’
min iħaddem; rappreżentanti mid-Dipartiment tax-Xogħol u r-Relazzjonijiet Industrijali; avukati li speċjalizzaw fil-liġi
tax-xogħol; il-President/i tat-Tribunal Industrijali; rappreżentanti minn organizzazzjonijiet speċjalizzati fid-drittijiet tannisa u fid-drittijiet tal-bniedem.
Materjal:
Testi legali, primarjament Liġijiet ta’ Malta dwar is-suġġett u dokumenti internazzjonali fosthom: Direttivi Ewropej
dwar l-impjieg fosthom id-Direttiva 75/117/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li jirrelataw
għall-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ paga ugwali għal irġiel u nisa; id-Direttiva 76/207/KEE dwar l-implimentazzjoni
tal-prinċipju ta’ trattament ugwali għall-irġiel u n-nisa għal dak li għandu x’jaqsam ma’ l-aċċess għall-impjiegi,
taħriġ professjonali, promozzjoni, u kundizzjonijiet tax-xogħol; id-Direttiva 97/80/KE dwar il-piż tal-prova f’każijiet
ta’ diskriminazzjoni bbażati fuq is-sess; id-Direttiva 2000/78/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza
fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol; id-Direttiva 2002/73/KE li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/207/KEE dwar
l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fir-rigward ta’ aċċess għall-impjieg, taħriġ
professjonali u promozzjoni, u kundizzjonijiet tax-xogħol; il-Konvenzjonijiet ta’ l-Organizzazzjoni Internazzjonali taxXogħol (ILO).
Kwalunkwe statistika pubblika disponibbli dwar is-suġġett u materjal viżiv.
Materjal ieħor: tabelli, flip charts u materjal miktub.
Attività:
1. Daħla għas-suġġett diskuss:
Filwaqt li l-faċilitatur tal-grupp jintroduċi s-suġġett skond perspettiva legali, professjonist li jipprattika f’dan ilqasam, espert jew rappreżentant tal-ħaddiema għandhom jintroduċu s-suġġett billi jipprovdu eżempji prattiċi.
Matul dawn l-aħħar għaxar snin, seħħew bosta żviluppi importanti fil-leġiżlazzjoni Maltija dwar ix-xogħol. Dawn
l-iżviluppi kienu meħtieġa sabiex il-liġijiet Maltin jirriflettu r-realtajiet u l-isfidi l-ġodda li qed iħabbtu wiċċhom
magħhom kemm min iħaddem kif ukoll il-ħaddiema nfushom matul iż-żminijiet. Madanakollu, l-aktar żvilupp
importanti fosthom kollha kien id-dħul fis-seħħ ta’ l-Att ta’ l-2002 dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (Att
XXII ta’ l-2002, Kap. 452 tal-Liġijiet ta’ Malta). Dan l-Att il-ġdid daħħal tibdiliet estensivi fil-leġiżlazzjoni li għandna
bħalissa dwar l-impjiegi u li joħorġu mill-Att ta’ l-1952 li jirregola l-Kundizzjonijiet ta’ l-Impjieg (Kap. 135 tal-Liġijiet
ta’ Malta) u l-Att ta’ l-1967 dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali (Kap. 266 tal-Liġijiet ta’ Malta) u introduċa kunċetti u
prinċipji ġodda primarjament mill-acquis communitaire.
L-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali jitwieżen b’regolamenti varji li jdaħħlu fis-seħħ provvedimenti
speċifiċi fl-Att jew li għandhom x’jaqsmu ma’ kwistjonijiet varji li l-Ministru responsabbli mill-impjiegi għandu
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l-awtorità li jdaħħal fil-leġiżlazzjoni Maltija bis-saħħa tal-poteri mogħtija lilu b’dan l-istess Att.
2. Workshop:
Il-parteċipanti mistennija jwieġbu l-mistoqsijiet imressqa mill-faċilitatur bil-għan li titqanqal diskussjoni bejniethom.
It-tweġibiet kollha għandhom jitniżżlu fuq flipchart u fil-każ ta’ dawk l-oqsma fejn ma jkunx jista’ jintlaħaq ftehim,
għandhom jibqgħu għaddejjin bid-diskussjoni biex b’hekk il-veduti kollha jkunu jistgħu jiġu analizzati fid-dettall.
Il-parteċipanti jinqasmu fi gruppi żgħar u jingħataw il-liġijiet eżistenti Maltin dwar is-suġġett filwaqt li ssir
diskussjoni dwar dawk l-oqsma fejn iħossu li jista’ jkun hemm xi forma ta’ diskriminazzjoni bejn is-sessi, dejjem
jekk din tkun teżisti.
ATT DWAR L-IMPJIEGI U R-RELAZZJONIJIET INDUSTRIJALI
“36. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (16), l-ewwel sitt xhur ta’ kull impjieg
taħt kuntratt ta’ servizz ikun impjieg bi prova, sakemm żmien iqsar ta’ impjieg bi prova ma jiġix
miftiehem bejn iż-żewġ partijiet:
Iżda fil-każ ta’ kuntratt ta’ servizz, jew ta’ ftehim kollettiv, dwar impjegati li jkollhom
karigi tekniċi, eżekuttivi, amministrattivi jew ta’ direzzjoni u li l-pagi tagħhom ikunu għallinqas id-doppju tal-paga minima stabbilita f’dik is-sena, dak iż-żmien ta’ prova jkun ta’ sena
sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor fil-kuntratt ta’ servizz jew fil-ftehim kollettiv.
(2) Waqt l-impjieg bi prova, l-impjieg jista’ jiġi mitmum minn min ikun irid miż-żewġ partijiet
mingħajr ma jagħti ebda raġuni:
Iżda għandu jingħata avviż ta’ ġimgħa tat-temm ta’ l-impjieg lill-parti l-oħra fil-każ ta’
impjegat li jkun ilu fl-impjieg ta’ l-istess prinċipal kontinwament għal aktar minn xahar.”
3. Diskussjoni:
Wara li l-parteċipanti jixtarru din is-silta mil-liġi, il-faċilitatur għandu jqajjem għad-diskussjoni l-punti li ġejjin:
a. Kemm jistgħu jiċċaqalqu n-nisa minn post għal ieħor u x’faċilitajiet għandhom sabiex jieħdu ħsieb ’l
uliedhom?
b. L-irġiel u n-nisa jirċievu paga ndaqs għall-istess xogħol?
ċ. B’liema mod jiġi deċiż x’inhu l-istess xogħol? B’liema mod tiġi vvalutata kull biċċa xogħol li ssir, kemm b’mod
formali kif ukoll fir-realtà?
d. In-nisa għandhom l-istess drittijiet fejn jidħol ix-xogħol li għandhom l-irġiel, inkluż id-dritt li jaħdmu fl-istess
setturi ta’ xogħlijiet?
e. In-nisa u l-irġiel għandhom l-istess opportunitajiet ta’ xogħol, fosthom li jitħaddmu l-istess kriterji ta’
għażla?
f. In-nisa għandhom id-dritt li:
1. jagħżlu b’mod ħieles il-professjoni u l-impjieg tagħhom?
2. javvanzaw fil-karriera?
3. ikollhom sigurtà ta’ l-impjieg?
4. ikollhom il-benefiċċji u l-kundizzjonijiet relatati mas-servizz?
5. jingħataw taħriġ vokazzjonali u taħriġ mill-ġdid?
6. ikollhom ħlas indaqs, inkluż benefiċċji?
7. ikollhom trattament indaqs fejn jidħol xogħol ta’ l-istess valur?
8. ikollhom trattament indaqs fejn tidħol l-evalwazzjoni tal-kwalità tax- xogħol?
9. ikollhom benefiċċji soċjali għax ma jisgħux jaħdmu, b’mod partikulari minħabba każijiet ta’ irtirar,
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qagħd, mard, invalidità, xjuħija jew inkapaċitajiet oħrajn?
10. ikollhom leave imħallas?
11. ikollhom leave tal-maternità bi ħlas u protezzjoni speċjali f’każ ta’ xogħol perikoluż waqt it-tqala?
ġ. X’jistgħu jkunu s-soluzzjonijiet possibbli?
g. Sa fejn il-leġiżlazzjoni tista’ tgħinna nwettqu dawn is-soluzzjonijiet?
għ. Il-qagħda legali ta’ bħalissa, kemm qed jirnexxilha twettaq l-obbligi internazzjonali?
ħ. Liema provvedimenti legali milli għandna bħalissa għandhom jiżdiedu/jitbiddlu/jitneħħew?
4. Analiżi ta’ każijiet partikulari:
Każ partikulari A
Josephine bdiet taħdem xogħol ġdid bħala direttur f’kumpanija tal-kompjuters xahrejn qabel ma ħarġet tqila.
Malli ħarġet tqila, għarrfet lid-direttur anzjan tagħha dwar il-qagħda tagħha u wkoll dwar meta kellha f’moħħha
li tieħu l-leave tal-maternità.
Għaddew xi ġimgħat u Josephine irċeviet ittra mill-prinċipal tagħha fejn infurmaha li s-servizzi tagħha fil-kumpanija
ma kenux aktar meħtieġa u li kellha tagħti ġimgħa notice.
Jospehine baqgħet mistagħġba b’dan minħabba li l-kumpanija kienet sejra tajjeb u hi stess kienet għadha
kemm iffirmat kuntratt ma’ klijent ġdid li kien se jagħmel ħafna negozju mal-kumpanija tagħha. Għalhekk,
qatgħetha li tkellem lill-prinċipal tagħha dwar dan.
Il-prinċipal tagħha baqa’ jinsisti li s-servizzi tagħha ma kenux aktar meħtieġa fil-kumpanija u għaldaqstant,
Josephine ntemmilha l-impjieg tagħha.
Dibattitu:
a) Taħseb li Josephine sofriet minn diskriminazzjoni?
b) Tħoss li fid-dawl tal-leġiżlazzjoni Maltija kurrenti kif ikkwotata qabel, il-prinċipal ta’ Josephine kien qiegħed
jikser il-liġi?
ċ) Tħoss li l-leġiżlazzjoni Maltija ta’ bħalissa tħares biżżejjed lil dak li jkun kontra d-diskriminazzjoni bejn issessi? Għaliex?
d) X’tibdil tipproponi li jsir biex ikun hemm aktar ugwaljanza bejn is-sessi u biex isseħħ l-integrazzjoni talprinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi?
Każ partikulari B
Jenny rat avviż f’gazzetta dwar post vakanti ta’ receptionist fuq bażi part-time f’lukanda. Jenny xtaqet terġa’
tibda taħdem issa li binha daħal l-iskola. Hi setgħet taħdem madwar tliet sigħat kuljum. Minħabba li l-avviż kien
jgħid li dan ix-xogħol kien filgħodujiet, Jenny ħasbet li dan kien xogħol ideali għaliha, l-aktar wara li kienet qrat
fil-gazzetta dwar tibdil reċenti li sar fil-liġi li bis-saħħa tiegħu ħaddiema part-time setgħu jgawdu minn benefiċċji
fuq bażi ta’ pro-rata.
Jenny marret għall-intervista u staqsewha jekk kellhiex xogħol ieħor. Jenny wieġbet li le ma kellhiex u dan kien
se jkun l-uniku xogħol tagħha. Il-persuni li kienu qed jagħmlu l-intervista qalulha li dan kien se joħolqilhom ilproblemi filwaqt li jżidilhom piżijiet finanzjarji minħabba li jkunu jridu jagħtuha benefiċċji fuq bażi ta’ pro-rata.
Jenny telqet u wara saret taf li x-xogħol ingħata lil wieħed raġel li kellu impjieg full-time u li għalih dan ix-xogħol
part-time kien impjieg żejjed u mhux ix-xogħol ewlieni tiegħu.

43

L-Aspett ta’ l-Ugwaljanza
bejn is-Sessi
mill-Perspettiva Legali
44

Taqsima D

Settur Legali

Użu Prattiku tal-Materjal

Dibattitu:
(a) Taħseb li Jenny sofriet minn diskriminazzjoni?
(b) Tħoss li fid-dawl tal-leġiżlazzjoni Maltija kurrenti kif ikkwotata qabel, il-prinċipal ta’ Jenny kien qiegħed jikser
il-liġi?
(ċ) Tħoss li l-leġiżlazzjoni Maltija ta’ bħalissa tħares biżżejjed lil dak li jkun kontra d-diskriminazzjoni bejn issessi? Għaliex?
(d) X’tibdil tipproponi li jsir biex ikun hemm hemm aktar ugwaljanza bejn is-sessi u biex isseħħ l-integrazzjoni
tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi?
5. Preżentazzjoni tal-konklużjonijiet:
Wara l-grupp jintalab jagħżel rappreżentant sabiex jippreżenta l-aspetti ewlenin imqanqla waqt id-diskussjonijiet
tal-grupp u jressaq il-konklużjonijiet tiegħu.
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Attività 6 - Komunjoni ta’ l-akkwisti
Għanijiet:
1. Il-parteċipanti jifhmu l-kwistjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u ta’ l-integrazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza
bejn is-sessi f’dak li għandu x’jaqsam mal-komunjoni ta’ l-akkwisti.
2. Il-parteċipanti jsiru midħla ta’ l-effetti diskriminatorji li jirriżultaw minn dan ir-reġim.
3. Il-parteċipanti jipproponu politika li tgħin biex tissewwa din is-sitwazzjoni.
Metodoloġija:
Xogħol fi gruppi, b’mistoqsijiet għad-diskussjoni u sommarju waqt is-sessjoni plenarja, taħt it-tmexxija ta’ faċilitatur
speċjalizzat fil-qasam partikulari.
Il-parteċipanti fil-workshop għandhom ikunu: rappreżentanti minn organizzazzjonijiet speċjalizzati fid-drittijiet tannisa u fid-drittijiet tal-bniedem; avukati li jispeċjalizzaw fil-liġi ċivili, fil-liġi tal-kumpaniji u fil-liġi tat-trusts; medjaturi li
jaħdmu fil-Qorti tal-Familja; Imħallfin li jippresjedu fil-Qorti tal-Familja; awdituri u accountants.
Materjal:
Testi legali, primarjament Liġijiet ta’ Malta dwar is-suġġett u dokumenti internazzjonali fosthom: il-Konvenzjoni dwar
l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW); il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet
Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali; il-Patt Internazzjonali dwar Drittijiet Ċivili u Politiċi; Protokoll Mhux Obbligatorju:
Milqugħ: fit-13 ta’ Settembru 1990; It-Tieni Protokoll Mhux Obbligatorju: Milqugħ: fid-29 ta’ Diċembru 1994; ilKonvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha kontra n-Nisa.
Kwalunkwe statistika pubblika disponibbli dwar is-suġġett u materjal viżiv.
Materjal ieħor: tabelli, flip charts u materjal miktub.
Attività:
1. Daħla għas-suġġett diskuss:
Filwaqt li l-faċilitatur tal-grupp jintroduċi s-suġġett skond perspettiva legali, professjonist li jipprattika f’dan ilqasam għandu jintroduċi wkoll is-suġġett billi jipprovdi eżempji prattiċi.
Ir-reġim tal-komunjoni ta’ l-akkwisti hu l-aktar reġim matrimonjali komuni f’Malta minħabba li hu dak ir-reġim li
jintlaqa’ awtomatikament mill-miżżewġin, sakemm ma jiddeċidux mod ieħor. Minkejja li wieħed jista’ jaħseb li
dan ir-reġim iddaħħal biex ikun hemm hemm aktar ugwaljanza bejn is-sessi, jista’ wkoll iwassal biex jinħolqu
l-problemi l-aktar jekk ikun hemm id-dejn u wieħed mill-miżżewġin hu negozjant.
2. Workshop:
Il-parteċipanti mistennija jwieġbu l-mistoqsijiet imressqa mill-faċilitatur bil-għan li titqanqal diskussjoni bejniethom.
It-tweġibiet kollha għandhom jitniżżlu fuq flipchart u fil-każ ta’ dawk l-oqsma fejn ma jkunx jista’ jintlaħaq ftehim,
għandhom jibqgħu għaddejjin bid-diskussjoni biex b’hekk il-veduti kollha jkunu jistgħu jiġu analizzati fid-dettall.
Il-parteċipanti jinqasmu fi gruppi żgħar u jingħataw il-liġijiet eżistenti Maltin dwar is-sistema tal-komunjoni ta’
l-akkwisti filwaqt li ssir diskussjoni dwar dawk l-oqsma fejn iħossu li jista’ jkun hemm xi forma ta’ diskriminazzjoni
bejn is-sessi, dejjem jekk din tkun teżisti.
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KODIĊI ĊIVILI
“1322 (6) Kull waħda mill-partijiet miżżewġa tista’, b’att pubbliku jew b’kitba privata awtentikata
skond l-artikolu 634 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, taħtar lill-parti l-oħra jew
lil xi persuna oħra, bħala l-mandatorju tagħha dwar atti ta’ amministrazzjoni straordinarja u
tranżazzjoni.
1329. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta’ dan l-artikolu, il-kredituri ta’ parti fiżżwieġ għal djun li ma tbatihomx il-komunjoni ta’ l-akkwisti, sew jekk id-dejn ikun sar qabel iżżwieġ jew wara, jistgħu, meta dawk il-kredituri ma jkunux jistgħu jissodisfaw it-talba tagħhom
kontra l-beni parafernali ta’ dik il-parti, jinforzaw it-talba tagħhom in subsidium kontra l-beni
li jkunu parti mill-komunjoni ta’ l-akkwisti iżda biss sal-valur li dik il-parti jkollha mill-komunjoni
ta’ l-akkwisti.
(2) Bla ħsara għall-jedd tal-parti miżżewġa lid-debitur li jitlob separazzjoni ġudizzjarja tal-beni,
il-parti miżżewġa lid-debitur ma jkollhiex jedd topponi għal att li jinforza kreditu kontra xi
beni tad-debitur jew tal-komunjoni ta’ l-akkwisti ħlief meta l-beni li fuqhom tkun qed issir
l-eżekuzzjoni jkunu beni parafernali ta’ dik il-parti miżżewġa lid-debitur.
3. Diskussjoni:
Wara li l-parteċipanti jixtarru din is-silta mil-liġi, il-faċilitatur għandu jqajjem għad-diskussjoni l-punti li ġejjin:
a. Taqbel li l-komunjoni ta’ l-akkwisti għandha tiddaħħal awtomatikament ħlief meta l-partijiet ma jaqblux dwar
reġim differenti?
b. L-irġiel u n-nisa għandhom l-istess drittijiet u responsabbiltajiet fejn jidħlu l-pussess, l-amministrazzjoni u
d-dispożizzjoni tal-proprjetà?
ċ. Tbassar li jaf jinqala’ l-inkwiet jekk ikun hemm id-dejn u waħda mill-partijiet miżżewġa tinzerta negozjant u jkun
hemm ir-reġim tal-komunjoni ta’ l-akkwisti?
d. X’inkwiet tbassar li jista’ jinqala’ minħabba fl-effetti ta’ l-artikolu 1322(6)? Dawn huma ngħidu aħna xi diffikultajiet
li jistgħu jinqalgħu: f’ħafna mill-każijiet, hija l-mara li tagħti din il-prokura lil żewġha u (b) din il-prokura tingħata
għal żmien indefinit u għaldaqstant il-parti miżżewġa li tagħti din il-prokura tista’ ssib ruħha f’sitwazzjoni fejn
ma kenitx xtaqet li min għandu l-prokura jwettaq ċerti azzjonijiet. Fuq kollox, jeżistu bosta sitwazzjonijiet fejn ilmandanti ma jkunx fehem l-effetti kollha marbuta ma’ din il-prokura.
e. X’inhuma r-riskji li jista’ jġib miegħu artikolu 1329 u x’soluzzjonijiet tipproponi sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji?
f. X’jistgħu jkunu s-soluzzjonijiet possibbli?
ġ. Sa fejn il-leġiżlazzjoni tista’ tgħinna nwettqu dawn is-soluzzjonijiet?
g. Il-qagħda legali ta’ bħalissa, kemm qed jirnexxilha twettaq l-obbligi internazzjonali?
għ. Liema provvedimenti legali milli għandna bħalissa għandhom jiżdiedu/jitbiddlu/jitneħħew?
4. Tifsil ta’ Liġijiet:
Il-parteċipanti għandhom jiddiskutu u jressqu kull emenda fil-kitba tal-liġi sabiex titnaqqas u/jew titneħħa kull
diskriminazzjoni bejn is-sessi misjuba jew sabiex tgħin biex ikun hemm integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn issessi.
Id-dibattitu għandu jiffoka fuq proposti biex tkun emendata l-liġi biex b’hekk il-partijiet miżżewġa, maż-żwieġ
tagħhom, ikunu jistgħu jagħżlu liema sistema għandha tirregola l-proprjetà tagħhom wara ż-żwieġ. Is-sistema ta’
komunjoni tal-proprjetà ma għandhiex tidħol fis-seħħ b’mod awtomatiku imma l-partijiet miżżewġa għandhom
jiddeċiedu b’mod infurmat, bl-għajnuna ta’ nutar, u bi ftehim iffirmat imfassal apposta. Din l-emenda hi relevanti
b’mod partikulari meta waħda mill-partijiet miżżewġa hi negozjant.
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5. Preżentazzjoni tal-konklużjonijiet:
Wara l-grupp jintalab jagħżel rappreżentant sabiex jippreżenta l-aspetti ewlenin imqanqla waqt id-diskussjonijiet
tal-grupp u jressaq il-konklużjonijiet tiegħu.
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Appendiċi
Lista ta’ pubblikazzjonijiet siewja:
5 years after Lisbon. Time for a new commitment and a new social agenda, Jorens Y. & Paparrigopoulou P., 2005
Addressing Violence Against Women and Achieving the Millennium Development Goals, L-Għaqda Dinjija tasSaħħa, 2005
Assoċjazzjoni Internazzjonali dwar is-Sigurtà Soċjali, Social Security Programs Throughout the World: Europe,
2006
Best Practices to Address the Demand Side of Trafficking, Donna M. Hughes Professor & Eleanor M. u Oscar M.
Carlson Endowed Chair Women’s Studies Program, L-Università tal-Gżira ta’ Rodi, Awissu 2004
Combating Domestic Violence: Obligations of the State, Radhika Coomaraswamy, Innocent Digest Nru. 6 – Domestic
Violence – Ġunju 2000, Il-Fond għat-Tfal tal-Ġnus Magħquda, Iċ-Ċentru għar-Riċerka Innocenti, Firenze, L-Italja
Equality Proofing Procedures in Drafting Legislation: International Comparisons, It-Taqsima dwar ir-Riċerka Eżekuttiva
Skoċċiża, 2001, Mackay Fiona u Bilton Claire
Family-friendly measures in the Public Sector (Abbozz tar-Rapport Sħiħ). Malta: L-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Malta
Firms’ contribution to the reconciliation between work and family life. Evans, John M. , 2001, Karti Okkażjonali dwar
is-Suq tax-Xogħol u l-Politika Soċjali Nru. 48. Disponibbli minn: http://www.olis.oecd.org/OLIS/2001DOC.NSF/43b
b6130e5e86e5fc12569fa005d004c/c1256985004c66e3c1256a010059d180/$ FILE/JT00103532.PDF
First Offender Prostitution Program (SAGE) application for Innovations in American Government Award, 1998
Gender Equality in the Courts – A Guide for All New Mexico State and Federal Courts, imħejji minn State Bar of New
Mexico Committee on Women and the Legal Profession u mill-Qorti Suprema ta’ New Mexico
Gender Mainstreaming in Education. A reference Manual for Governments and Other Stakeholders, Is-Segretarjat
għall-Commonwealth Elsa Leo-Rhynie u l-Istitut għall-Iżvilupp u l-Liġi dwar l-Impjiegi, l-Università ta’ Cape Town,
L-Arika ta’ Isfel
Gender Mainstreaming in Legal and Constitutional Affairs – A reference manual for Governments and other
Stakeholders, Christine Chinkin, Segretarjat għall-Commonwealth: Riforma Leġiżlattiva
Gender Mainstreaming in the EU Member States. Progress, Obstacles and Experiences at Governmental Level,
Sterner G. u Biller H – Ministeru għall-Integrazzjoni u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi ta’ l-Iżvezja - 2007
Gender Neutral Communication Guidelines, Is-Soċjetà Legali ta’ Saskatchewan – 2003
Il-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tal-Ġnus Magħquda, Fact Sheet 3, Gender Aspects of Social Protection
and Pensions in Ageing Europe
Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni ta’ l-Ugwaljanza, Malta; Il-Makkinarju Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Mara,
Ċipru u l-Koalizzjoni għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi, il-Latvja, Facilitating Equality through Education, Novembru
2006
Implementation of the European Framework Agreement on Telework adottat mill-Kumitat dwar id-Djalogu Soċjali
fit-28 ta’ Ġunju 2006
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Incentivising Female Participation in the Work Force to ensure a Sustainable Pension System Karta Supplimentari
għar-Rapport Finali mħejji mill-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Pensjonijiet, Karta Supplimentari Nru 03, Ġunju 2005,
Management Efficiency Unit. 2005
L-Għaqda Dinjija tas-Saħħa – Gender-based violence (www.who.int/gender/violence/en/)
Politika dwar il-Leave, CESifo DICE Rapport 4/2006
Situation Report 5: Trafficking in Women, Kajsa Wahlberg u Camilla Orndahl, Servizz ta’ Intelliġenza Nazzjonali dwar
il-Kriminalità, Dipartiment Nazzjonali ta’ l-Investigazzjoni Kriminali, l-Iżvezja, 31 ta’ Diċembru, 2002
The new deal for lone parents: A review of evaluation evidence, Hasluck C
Trafficking in women for the purposes of sexual exploitation: European Women’s Lobby (www.womenlobby.org/
site)
Trafficking in Women: The misery behind the fantasy: from poverty to sex slavery – A Comprehensive European
Strategy: (http://ec.europa.eu/justice_home/news/8mars_en.htm)
WHO glossary in Gender Policy: <http://www.who.int/gender/documents/engpolicy.pdf>, użat fid-dokument
Addressing Violence Against Women and Achieving the Millennium Development Goals, L-Għaqda Dinjija tasSaħħa, 2005
Women and the Family in Europe, Berit Bareksten, Catherine Euler, Jalna Hanmer, Hildur Ve - http://www.helsinki.
fi/science/xantippa/wee/wee23.html
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Trattati, konvenzjonijiet u dokumenti internazzjonali ewlenin li għandhom influwenza diretta jew indiretta fuq kwistjonijiet relatati mas-sessi
Il-Ġnus Magħquda
Id-Dikjarazzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha kontra n-Nisa (1993): (http://www.ohchr.org/
english/law/eliminationvaw.htm)
Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha kontra n-Nisa (Milqugħa: fit-8 ta’ Marzu 1991)
Il-Kummissjoni Ekonomika u Soċjali tal-Ġnus Magħquda għall-Asja u l-Paċifiku - Traffikar tas-Sessi u tal-Bnedmin:
http://www.unescap.org/esid/Gad/Issues/Trafficking/index.asp)
Il-Patt Internazzjonali dwar Drittijiet Ċivili u Politiċi (Milqugħ: fit-13 ta’ Settembru 1990); Protokoll Mhux Obbligatorju:
Milqugħ: fit-13 ta’ Settembru 1990; It-Tieni Protokoll Mhux Obbligatorju: Milqugħ: fid-29 ta’ Diċembru 1994
Il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (Iffirmat: fit-22 ta’ Ottubru 1968; irratifikat: fit-13
ta’ Settembru 1990)
Ir-Rakkomandazzjoni Ġenerali nru. 23 tal-Kumitat tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom
Kollha kontra n-Nisa fil-ħajja politika u pubblika

Il-Kunsill ta’ l-Ewropa
Id-Dikjarazzjoni Finali fit-Tieni Summit tal-Kunsill ta’ l-Ewropa
Il-Karta Soċjali Ewropea (Iffirmata: fis-26 ta’ Mejju 1988; irratifikata: fl-4 ta’ Ottubru 1988); il-Protokoll li Jemenda
l-Karta Soċjali Ewropea (Iffirmat: fil-21 ta’ Ottubru 1991; irratifikat: fis-16 ta’ Frar 1994)
Il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (Iffirmata: fit-12 ta’ Diċembru 1966; irratifikata: fit-23 ta’ Jannar
1967); Protokoll 1: Iffirmat: fit-12 ta’ Diċembru 1966; irratifikat: fit-23 ta’ Jannar 1967; Protokoll 6: Iffirmat: fis-26 ta’
Marzu 1991; irratifikat: fis-26 ta’ Marzu 1991; Protokoll 11: Iffirmat: fil-11 ta’ Mejju 1994; irratifikat: fil-11 ta’ Mejju
1995
Il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa dwar Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin: (http://www.coe.int/T/E/Human_
Rights/Trafficking/)
Il-Kunsill ta’ l-Ewropa, Promoting Gender Mainstreaming in Schools
Il-Kunsill ta’ l-Ewropa – Human Rights Equality between Men and Women, www.coe.int/equality

L-Unjoni Ewropea
o
o
o

Id-Direttiva 75/117/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li jirrelataw għall-applikazzjoni
tal-prinċipju ta’ paga ugwali għal irġiel u nisa53;
Id-Direttiva 76/207/KEE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali għall-irġiel u n-nisa għal
dak li għandu x’jaqsam ma’ l-aċċess għall-impjiegi, taħriġ professjonali, promozzjoni, u kundizzjonijiet
tax-xogħol54;
id-Direttiva 79/7/KE dwar it-twettiq progressiv tal-prinċipju ta’ trattament indaqs għall-irġiel u n-nisa
f’kwistjonijiet marbuta mas-sigurtà soċjali55;

53 ĠU 1975 L 45/19, L-Ewwel Direttiva dwar Trattament Ugwali jew Direttiva dwar Ħlasijiet Indaqs
54 ĠU 1976 L 39/40, It-Tieni Direttiva dwar Trattament Ugwali
55 ĠU 1979 L 6/24
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o
o
o
o
o
o
o
o

Id-Direttiva 86/378/KE dwar it-twettiq tal-prinċipju ta’ trattament indaqs għall-irġiel u n-nisa fejn tidħol issigurtà soċjali okkupazzjonali56;
Id-Direttiva 92/85/KEE, tad-19 ta’ Ottubru 1992, dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri biex jinkoraġġixxu t-titjib
fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu riċentement, jew
li qed ireddgħu57;
Id-Direttiva 96/34/KE dwar il-ftehim qafas fuq il-leave tal-ġenituri konkluż mill-UNICE, CEEP u ta’ ETUC58;
Id-Direttiva 97/80/KE dwar il-piż tal-prova f’każijiet ta’ diskriminazzjoni bbażati fuq is-sess59;
Id-Direttiva 2000/43/KE li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament milloriġini tar-razza jew etniċità60;
Id-Direttiva 2000/78/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fixxogħol61;
Id-Direttiva 2002/73/KE li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/207/KEE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju
ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fir-rigward ta’ aċċess għall-impjieg, taħriġ professjonali u
promozzjoni, u kundizzjonijiet tax-xogħol62; u
Id-Direttiva 2004/113/KE li timplimenta l-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal
u l-provvista ta’ merkanzija u servizzi63.

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/34/KE tat-3 ta’ Ġunju 1996 dwar il-ftehim qafas fuq il-leave ta’ ġenitur konkluż mill-UKIIE,
ĊEIP u ta’ KETU
Il-Ftehim Qafas Ewropew dwar it-Telexogħol, 2002 - http://ec.europa.eu/employment_social/news/2002/oct/
teleworking_agreement_en.pdf
Il-Kodiċi Ewropew tas-Sigurtà Soċjali (Rivedut)
Il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa dwar Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin. Council of Europe Treaty Series Nru. 197 Varsavja, 16.V.2005
Il-Kumitat dwar id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, Dokument ta’ Sessjoni tal-Parlament Ewropew,
Report on educational discrimination against young women and girls (2006/2135(INI))
Il-Kummissjoni Ewropea, Gender inequalities in the risks of poverty and social exclusion for disadvantaged groups
in thirty European countries
Rakkomandazzjoni Nru. R(90)2 dwar miżuri soċjali li jikkonċernaw il-vjolenza fil-familja
Rakkomandazzjoni Nru. R(85)4 dwar il-vjolenza fil-familja
Rakkomandazzjoni R(2002)5 tal-Kumitat tal-Ministri ta’ l-Istati Membri dwar il-protezzjoni tan-nisa mill-vjolenza
adottata fit-30 ta’ April 2002: (http://www.humanrights.coe.int/equality/Eng/WordDocs/2002r5%20Violence%20
recommendation%20English.doc)

56 ĠU 1986 L 225/40, Ir-Raba’ Direttiva dwar Trattament Ugwali
57 ĠU 1992 L 348/1
58 ĠU 1996 L 145/4
59 ĠU 1998 L 14/6
60 ĠU 2000 L 180/22
61 ĠU 2000 L 303/16
62 ĠU 2002 L 269/15
63 ĠU 2004 L 373/37
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