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Harsa Generali

Dan id-dokument tfassal bil-għan li jgħin lid-diretturi
responsabbli mir-riżorsi umani u lil nies oħrajn fis-settur
pubbliku li xogħolhom hu li jaħdmu man-nies. Dan ilpakkett jipprovdi tagħrif ġenerali dwar l-ugwaljanza
bejn is-sessi filwaqt li jgħin fil-ħolqien ta’ strateġija
u ta’ metodi b’riżq L-Integrazzjoni tal-Prinċipju ta’
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi fuq il-post tax-xogħol.
Fil-fatt, dan il-pakkett jiġbor fih tagħrif dwar
kwistjonijiet relatati mas-sessi, u jipprovdi wkoll
l-għodda meħtieġa ħalli jiddaħħlu minnufih aspetti
relatati ma’ l-Integrazzjoni tal-Prinċipju ta’ l-Ugwaljanza
bejn is-Sessi fi ħdan l-organizzazzjoni rispettiva.
Barra minn hekk, dan il-pakket jipprovdi informazzjoni
dwar ‘il-benefiċċji kummerċjali’ li għandhom
l-integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-twettiq
ta’ miżuri favur il-familja ħalli b’hekk jintwera b’liema
mod l-organizzazzjonijiet fis-settur pubbliku jistgħu
jgawdu permezz ta’ l-implimentazzjoni ta’ din
l-istrateġija.

Dan id-dokument jipprovdi tagħrif ġenerali lil dawk kollha
interessati fil-Leġiżlazzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn isSessi u dwar L-Integrazzjoni tal-Prinċipju ta’ l-Ugwaljanza
bejn is-Sessi. M’għandux l-għan li joffri parir legali. Ilqarrejja m’għandhomx jaġixxu, jew jibqgħu lura milli
jaġixxu, minħabba kwalunkwe informazzjoni misjuba
f’dan id-dokument. Il-Kummissjoni Nazzjonali għallPromozzjoni ta’ l-Ugwaljanza tiċħad b’mod kategoriku
kull responsabbiltà għall-azzjonijiet li jittieħdu jew li
ma jittiħdux imsejsa fuq kwalunkwe kontenut li jinsab
f’dan id-dokument. Il-qarrejja m’għandhomx jieħdu
l-informazzjoni li qed tingħata hawnhekk bħala parir
legali, hu x’inhu l-każ, u għandhom dejjem ifittxu parir
legali mingħand persuni kompetenti fil-ġurisdizzjoni
rispettiva.
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DA LA G ALLUGWAL JANZA
BEJN IS-SESSI

Meta l-Professur Amartya Sen tkellmet dwar
kwistjonijiet marbuta mal-qagħda tal-mara,
fl-Indja akkużawha li qed titkellem dwar
“inkwiet barrani”.
“Qaluli li n-nisa Indjani ma jaħsbuhiex b’dak
il-mod dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. Imma
jien nixtieq nargumenta li jekk ma jaħsbuhiex
b’dak il-mod, għandha tingħatalhom
l-opportunità li jibdew jaħsbuha b’dak ilmod.”
Il-Professur Amartya Sen
Rebbieħa tal-Premju Nobel fl-1998. Ikkwotata minn
Parmita Shastri f’ ”The Unheeded Conscience” li deher
f’Outlook India, 1998
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X’inhi l-ugwaljanza bejn is-sessi?
Meta nitkellmu dwar ‘is-sessi’, qed infissru r-rwol soċjali
tan-nisa u l-irġiel u r-relazzjonijiet ta’ bejniethom. Dan
jinkludi r-responsabbiltajiet differenti tan-nisa u l-irġiel
f’kultura jew f’post partikulari. Filwaqt li s-sess tarraġel jew tal-mara huwa determinat bijoloġikament,
hija s-soċjetà li ssawwar ir-rwoli tas-sessi tagħhom
bħala mara u raġel u dawn ir-rwoli jistgħu jitbiddlu
matul iż-żminijiet u jvarjaw skond il-qagħda ġeografika
u l-kuntest soċjali.
L-ugwaljanza bejn is-sessi sseħħ meta l-imġiba,
ix-xewqat u l-ħtiġijiet differenti tan-nisa u l-irġiel
jingħataw l-istess valur u jkunu stmati ndaqs. Minnaħa l-oħra, id-diskriminazzjoni bejn is-sessi, jew issessiżmu, iseħħu meta wieħed jittratta lil dak li jkun
differenti sempliċiment minħabba s-sess partikulari
tiegħu. Skond il-liġijiet ta’ Malta, id-diskriminazzjoni
bejn is-sessi sseħħ ukoll kemm-il darba l-individwi
ma jingħatawx trattament xieraq minħabba l-istat
konjugali tagħhom, it-tqala jew il-potenzjal ta’ tqala
jew minħabba r-responsabbiltajiet marbuta malfamilja tagħhom. Is-sessiżmu, jew id-diskriminazzjoni
bejn is-sessi jistgħu jseħħu wkoll meta jkun hemm
attitudnijiet, kundizzjonijiet jew imġiba li jippromwovu
rwoli soċjali stereotipati msejsa fuq id-differenzi
marbuta mas-sess.

L-Ugwaljanza bejn is-Sessi bħala Dritt
Fundamentali tal-Bniedem
Id-Drittijiet tal-Bniedem jirreferu għad-Drittijiet
Universali tal-Bniedem.
L-idea tad-drittijiet talbniedem nibtet mill-idea filosofika dwar id-drittijiet
naturali. Id-drittijiet tal-bniedem issawru fuq id-dinjità
li writtna bħala bnedmin. Għal bosta nies, id-duttrina
dwar id-drittijiet tal-bniedem tmur lil hinn mil-liġi u
tifforma sisien morali fundamentali li fuqhom tinħoloq
l-ordni ġeo-politika kontemporanja. Id-drittijiet talbniedem huma ideali demokratiċi1.
Il-Kostituzzjoni ta’ Malta, li titqies bħala l-ogħla liġi
tal-pajjiż, f’Kapitolu IV, li jitkellem dwar id-Drittijiet u
l-Libertajiet Fundamentali ta’ l-Individwu, titkellem
dwar il-projbizzjoni ta’ kull diskriminazzjoni minħabba
firxa ta’ raġunijiet, fosthom dawk marbuta mas-sess.

1

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights
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Għarfien dwar kwistjonijiet relatati
mas-sessi:
• Meta nitkellmu dwar is-sessi m’aħniex qed infissru
‘sess’ f’sens bijoloġiku.
• Is-sess jirreferi għad-differenzi bijoloġiċi li jeżistu
bejn in-nisa u l-irġiel.
• Meta ngħidu sessi qed nifhmu r-rwoli soċjali
differenti li jiddefinixxu lin-nisa u lill-irġiel f’kuntest
kulturali speċifiku.
• Ir-rwoli tas-sessi jvarjaw bil-bosta f’soċjetajiet u
kulturi differenti.
• Ir-rwoli tas-sessi m’humiex fissi imma jistgħu jixxejnu
u jerġgħu jitfasslu mill-ġdid f’rwoli differenti.
• Li jitqajjem għarfien dwar kwistjonijiet relatati
mas-sessi jfisser li tagħraf l-impatti negattivi li jista’
jkollhom kwistjonijiet relatati mas-sessi u l-ħtieġa
li nindirizzaw in-nuqqas ta’ ugwaljanza li tinħoloq
minħabba fihom.
• Permezz ta’ l-għarfien dwar kwistjonijiet relatati
mas-sessi, dak li jkun jagħraf il-kontribuzzjoni siewja
tan-nisa fis-soċjetà bħala msieħba u benefiċjarji ndaqs.
• L-età, ir-razza u l-klassi huma fatturi ewlenin li
jiddeterminaw ir-rwoli tas-sessi tagħna.

L-ugwaljanza ma tfissirx li aħna l-istess
Li naħdmu b’riżq l-ugwaljanza ma jfissirx li qed infittxu
li nkunu l-istess. Il-bnedmin ivarjaw fit-temperament,
fl-interessi, fil-ħiliet, fil-personalitajiet u fl-ammont ta’
ġid materjali li għandhom. Il-komunità tagħraf li jeżistu
kapaċitajiet, ħiliet u ġudizzji differenti. Id-differenzi
jeżistu, imma dawn huma differenzi individwali u mhux
differenzi imposti fuq in-nies minħabba xi kundizzjoni
li teżisti diġà, bħalma hu s-sess bijoloġiku.
Id-differenzi huma bosta. Imma dawn id-differenzi
ġejjin minħabba kwistjoni ta’ għażla, gosti u esperjenza
personali. Mhux bilfors ifissru li jien aħjar minnek jew
li hi aħjar minnu. Jekk ngħixu f’dinja fejn it-tqassim
tal-ġid materjali jkun ferm aktar ġust u fejn kulħadd
ikollu l-istess opportunità li jrawwem il-ħiliet, it-talenti
u l-kapaċitajiet tiegħu, xorta nkunu nistgħu nibqgħu
nuru u nżommu dawn il-preferenzi individwali.
Nistgħu nkunu ndaqs u differenti. Il-fatt li għandna dak
kollu li nqisuh essenzjali fil-ħajja, jgħinna ngawdu lkoll
in-natura, niżviluppaw il-preferenzi tagħna u ngħixu
b’rasna mistrieħa. Din hi l-ugwaljanza.
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Tliet metodoloġiji li jwasslu
għall-ugwaljanza bejn is-sessi
Matul il-medda tas-snin, ippruvajna naslu
għall-ugwaljanza bejn is-sessi permezz ta’ tliet
metodoloġiji:
• Trattament Indaqs;
• Azzjoni Pożittiva;
• Integrazzjoni.

Il-metodoloġija tat-Trattament Indaqs tinbena
fuq il-fehma li n-nisa u l-irġiel għandhom
jingħataw l-istess trattament.
Madanakollu,
ħafna drabi dan kien ifisser li n-nisa jibdew jitqiesu
bħall-irġiel! Għaldaqstant, din il-metodoloġija
ma rnexxilhiex tindirizza d-differenzi bejn l-irġiel
u n-nisa.
Il-metodoloġija ta’ l-Azzjoni Pożittiva tagħraf
li, daqs kemm hemm xebh bejn in-nisa u
l-irġiel, hemm ukoll differenzi. Filwaqt li din ilmetodoloġija tagħraf li l-irġiel u n-nisa huma
differenti f’ċerti aspetti, fl-istess ħin tipprova
takkomoda ruħha, jew tagħmel tajjeb għal
dawn id-differenzi meqjusa bħala ‘nuqqasijiet’
jew ‘ħtiġijiet speċjali’ marbuta ma’ dak is-sess
b’nuqqas ta’ rappreżentanza, ħafna drabi n-nisa.
Il-metodoloġija ta’ L-Integrazzjoni tal-Prinċipju
ta’ l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, min-naħa
l-oħra, twarrab l-attenzjoni minn fuq l-individwi
u titfagħha fuq id-drittijiet tagħhom, jew iddgħufijiet u l-iżvantaġġi tagħhom, u minflok
tiffoka fuq dawk is-sistemi u l-istrutturi li
minnhom infushom joħolqu dawn id-dgħufijiet
u l-iżvantaġġi. Din il-metodoloġija tara li ddaħħal
l-ugwaljanza f’dawn is-sistemi u l-istrutturi.
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L-Integrazzjoni tal-Prinċipju ta’
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Il-Ġnus Magħquda tfisser L-Integrazzjoni tal-Prinċipju ta’
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi b’dan il-mod:
Meta qed nitkellmu dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva
tas-sessi qed nifhmu l-proċess li bih issir evalwazzjoni
ta’ x’inhuma l-implikazzjonijiet għan-nisa u għall-irġiel
ta’ kull azzjoni li ssir, inkluż il-liġijiet, il-politika jew ilprogrammi mħejjija, f’kull qasam u livell.
Din tinvolvi strateġija li biha l-beżgħat u l-esperjenzi
tan-nisa kif ukoll ta’ l-irġiel isiru parti sħiħa mit-tifsil, ittwettiq, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ kull politika u
programm fl-oqsma kollha politiċi, ekonomiċi u soċjali
biex b’hekk in-nisa u l-irġiel igawdu ndaqs, filwaqt li ma
jissoktax in-nuqqas ta’ ugwaljanza.
L-għan aħħari hu li tinkiseb l-ugwaljanza bejn is-sessi.
Sa minn Ottubru 2005, l-Istati Membri ta’ l-Unjoni
Ewropea huma obbligati sabiex huma u jfasslu
u jimplimentaw il-liġijiet, ir-regolamenti, ilprovvedimenti amministrattivi, il-politika u l-attivitajiet
dwar l-opportunitajiet għax-xogħol, għat-taħriġ
professjonali, għall-promozzjoni tax-xogħol u għallkundizzjonijiet tax-xogħol, għandhom iqisu b’mod
attiv il-kunċett ta’ ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.

L-Integrazzjoni tal-Prinċipju ta’ l-Ugwaljanza
bejn is-Sessi MA TFISSIRX:
li jirnexxilek tikteb stqarrijiet sbieħ - imma li
tkun kapaċi tbiddel il-mod kif taħdem;
li tkun kapaċi twaħħal f’ħaddieħor għan-nuqqas
ta’ ugwaljanza li hemm;
li n-nisa biss iridu jagħmlu xi ħaġa;
li n-nisa biss se jgawdu minnha;
li jkollok nisa fil-Bordijiet jew fil-Kumitati;
li twaqqaf jew tbiddel kull politika u programm
speċifiku dwar is-sessi mmirati lejn l-irġiel jew
lejn in-nisa.
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Nuqqas ta’
Diskriminazzjoni
fix-xoghol

Carrie Chapman Catt,
attivista tad-drittijiet tan-nisa
[waqt diskors fis-Senat]
L-ebda liġi miktuba ma torbot daqs dik iddrawwa, li għalkemm mhux miktuba, titwieżen
mill-fehma popolari.
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Nuqqas ta’ Diskriminazzjoni fix-xog ol

Id-diskriminazzjoni bejn is-sessi
fix-xogħol

- il-prinċipali jonqsu mill-obbligazzjoni
għandhom li jissopprimu l-fastidju sesswali;

Skond l-Att ta’ l-2003 dwar l-Ugwaljanza għallIrġiel u n-Nisa, ma tistax issir Diskriminazzjoni Bejn
is-Sessi fix-Xogħol. Ċerti forom ta’diskriminazzjoni
bejn is-sessi jikkonstitwixxu wkoll reat.

- l-impjieg jew l-għażla ta’ persuna li tkun anqas
ikkwalifikata minn persuna tas-sess oppost,
sakemm il-prinċipal ma jippruvax li l-azzjoni
kienet ibbażata fuq raġunijiet aċċettabbli
relatati max-xorta tax-xogħol jew għal raġunijiet
relatati mat-twettiq jew ma’ l-esperjenza ta’
xogħol magħmul qabel.

Definizzjonijiet:
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.

Id-diskriminazzjoni tista’ tkun kemm diretta kif
ukoll indiretta.
Skond il-Liġijiet ta’ Malta, id-Diskriminazzjoni

Diretta tinkludi li:

- jingħata trattament anqas favorevoli, lill-irġiel
u lin-nisa minħabba fis-sess jew minħabba
responsabbiltajiet li ġġib il-familja tagħhom;
- mara tiġi ttrattata b’mod anqas favorevoli
minħabba fi tqala li tkun teżisti jew li tista’ sseħħ
jew it-twelid tat-tarbija;
- l-irġiel u n-nisa jiġu ttrattati b’mod anqas
favorevoli minħabba li jkunu ġenituri, irresponsabbiltajiet li ġġib il-familja jew għal xi
raġuni oħra li jkollha x’taqsam mas-sess;
- il-prinċipali
imexxu
x-xogħol,
jagħtu
promozzjonijiet, iqassmu l-ħidma, joffru
opportunitajiet ta’ taħriġ jew xort’oħra
jirranġaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol hekk li
impjegati jiġu assenjati status inqas favorevoli
minn oħrajn minħabba fis-sess jew minħabba
responsabbiltajiet li ġġib il-familja;
- il-prinċipali jibdlu l-kundizzjonijiet tax-xogħol,
jew il-pattijiet ta’ impjieg ta’ impjegati għaddetriment ta’ dawk l-impjegati wara li dawk
l-impjegati jkunu invokaw xi dritt mogħti lilhom
taħt dan l-Att (l-Att dwar l-Ugwaljanza għallIrġiel u n-Nisa) jew ikunu talbu t-twettiq favur
tagħhom ta’ xi obbligazzjoni jew dmir taħt dan
l-Att;

li

Id-Diskriminazzjoni Indiretta sseħħ meta
jingħata kwalunkwe trattament, imsejjes fuq
xi diżpożizzjoni, kriterju jew prattika li jqiegħed
membri ta’ sess minnhom fi żvantaġġ partikulari.
F’każijiet bħal dawn, id-diskriminazzjoni indiretta
tista’ sseħħ mingħajr ma jkun hemm tassew ilħsieb li ssir diskriminazzjoni. Il-fatt però li ma
jkunx hemm l-intenzjoni, ma jiskużax lill-persuna
milli tkun wettqet diskriminazzjoni kontra
persuna jew grupp ta’ persuni partikulari. F’dan ilkaż, il-ħtieġa li jkun hemm verifika u evalwazzjoni
ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi ssir relevanti b’mod
partikulari.
Min iħaddem jista’, madanakollu, jinħall mirresponsabbiltà, kemm-il darba jipprova li
l-provvedimenti, il-kriterji jew il-prattika huma
xierqa u meħtieġa u li jistgħu jkunu ġġustifikati
bis-saħħa ta’ fatturi oġġettivi li m’humiex marbuta
mas-sess. Dan, madanakollu, għandu jitqies
bħala eċċezzjoni li għandha tkun interpretata
b’mod mill-aktar restrittiv.
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Nuqqas ta’ Diskriminazzjoni fix-xog ol

Id-diskriminazzjoni fir-reklamar
Persuni ma jistgħux:
• jesponu jew iġiegħlu li jiġi ppubblikat jew espost xi
reklam, jew, xort’oħra li jirreklama post battal għal xi
impjieg li jkun jiddiskrimina bejn min ikun qed ifittex
ix-xogħol jew jitlob mingħand min ikun qed ifittex
ix-xogħol informazzjoni li tkun tirrigwarda l-ħajja
privata tagħhom jew il-pjanijiet li jkollhom dwar ittkabbir tal-familja tagħhom (iżda d-dispżizzjonijiet ta’
dan is-subartikolu m’għandhomx japplikaw f’dawk ilkażijiet fejn il-prinċipali jġibu prova li x-xogħol li jkollu
x’jaqsam ma’ dak li jkun ġie rreklamat ikun jista’ biss isir
minn persuna ta’ xi sess speċifiku - Dan, madanakollu,
għandu jitqies bħala eċċezzjoni li għandha tkun
interpretata b’mod mill-aktar restrittiv):
• jippubblikaw jew jesponu jew iġiegħlu li
jiġi ppubblikat jew espost xi reklam li jkun
jippromwovi d-diskriminazzjoni jew li jkun xort’oħra
jiddiskrimina.

L-ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol
Prinċipali ma jistgħux jiddiskriminaw, direttament
jew indirettament, kontra persuna:
• fl-arranġamenti li jsiru biex jiġi stabbilit min għandu
jiġi offrut impjieg;
• fl-arranġamenti li jsiru waqt li qed jiġi stabbilit min
għandu jiġi offrut impjieg;
• fil-pattijiet u l-kundizzjonijiet li l-impjieg jiġi offrut
abbażi tagħhom, inkluż il-paga u benefiċċji oħrajn;
u
• fid-deċiżjoni dwar min għandu jkun imkeċċi mixxogħol;
Eċċezzjonijiet:
• Dwar l-aċċess għall-impjieg, trattament anqas
favorevoli li jkun ibbażat fuq xi karatteristika li
jkollha x’taqsam mas-sess m’għandux jikkostitwixxi
diskriminazzjoni meta minħabba fl-attivitajiet
okkupazzjonali partikulari involuti, jew fil-kuntest
li fih dawn jitwettqu, dik il-karatteristika tkun
tikkostitwixxi ħtieġa okkupazzjonali ġenwina u
meta dak it-trattament jibqa’ fil-limiti ta’ dak li jkun
adatt u meħtieġ fiċ-ċirkostanzi. Iżda f’każijiet bħal
dawn, il-piż tal-prova għandu jkun fuq min jallega li
hemm ħtieġa okkupazzjonali ġenwina.
• In-nisa jkollhom protezzjoni speċjali matul it-twellid
jew it-tqala tagħhom; u
• Miżuri ta’ azzjoni pożittiva bil-għan li tinkiseb
ugwaljanza għall-irġiel u n-nisa.
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Paga ndaqs
Skond il-Kostituzzjoni ta’ Malta:
“...l-Istat għandu ...jimmira li jiżgura li l-ħaddiema nisa
jgawdu drittijiet indaqs u l-istess pagi għall-istess xogħol
bħall-irġiel.”
Ħaddiema fl-istess livell ta’ impjieg għandhom
għaldaqstant dritt għall-istess rata ta’ ħlas meta qed
jagħmlu xogħol ta’ l-istess valur.
Fuq kollox, min iħaddem huwa fid-dmir li jara li għallistess xogħol jew għal xogħol li jitqies ta’ l-istess
valur, m’għandux ikun hemm diskriminazzjoni diretta
jew indiretta minħabba sess fejn jidħlu l-aspetti u
l-kundizzjonijiet kollha marbutin mal-ħlas.

Fastidju
L-ebda prinċipal jew impjegat ma jista’ jagħti fastidju
lil impjegat ieħor jew jagħti fastidju lill-prinċipal billi
jissuġġetta lil dik il-persuna għal kull att, talba jew
kondotta mhux mixtieqa, li jinkludu kliem bil-fomm,
ġesti jew il-produzzjoni, il-wiri jew iċ-ċirkolazzjoni ta’
kliem miktub, stampi jew materjal ieħor, li rigward dik
il-persuna huma bbażati fuq diskriminazzjoni bejn issessi u li jistgħu raġonevolment jitqiesu bħala offensivi,
umiljanti u intimidatorji lejn dik il-persuna.

Fastidju sesswali
Persuni ma jistgħux jagħtu fastidju sesswali lil xi
persuna oħra, jiġifieri:
• li jissuġġettaw lil persuni oħra jagħmlu xi att ta’
intimità fiżika; jew
• li jitolbu favuri sesswali mingħand persuni oħra; jew
• li jissuġġettaw lil persuni oħra għall-għemil
ta’ xi att jew it-twettiq ta’ xi mġiba li jkollhom
konnotazzjonijiet sesswali, inklużi kliem mitkellma,
mossi jew għemil, il-wiri jew iċ-ċirkolazzjoni ta’
kliem miktub, stampi jew xi materjal ieħor, meta
l-att, il-kliem jew l-imġiba ma jkunux jogħġbu lillpersuni li jkunu indirizzati lejhom u jkunu jistgħu
raġonevolment jitqiesu bħala li huma offensivi,
umiljanti u intimidatorji fir-rigward tal-persuni li
jkunu diretti lejhom; jew
• meta l-persuni hekk issuġġettati jew mitluba jiġu
ttrattati b’mod anqas favorevoli minħabba f’li għax
dawk il-persuni jkunu ċaħdu jew ċedew għal dak issuġġettar jew talba.
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Ir-responsabbiltà ta’ min iħaddem:
Persuni responsabbli għal xi post tax-xogħol,
stabbiliment jew entità edukattiva li jipprovdu taħriġ
jew gwida professjonali jew għal xi stabbiliment
fejn jiġu offruti oġġetti, servizzi jew faċilitajiet
ta’ akkomodazzjoni lill-pubbliku, m’għandhomx
jippermettu lil persuni oħra li jkollhom jedd ikunu
preżenti fi, jew li jagħmlu użu minn xi faċilità, oġġett
jew servizz ipprovdut f’dak il-post, li jġarrbu fastidju
sesswali f’dak il-post.
Kemm-il darba jseħħ fastidju sesswali, persuni
li jkunu responsabbli kif imsemmi qabel jistgħu
jiddefendu ruħhom dwar dak li jkunu għamlu billi
jġibu prova li huma jkunu ħadu dawk il-passi li jistgħu
jkunu raġonevolment prattikabbli biex jipprevjenu
dak il-fastidju sesswali.
F’ħafna mill-każijiet,
l-implimentazzjoni ta’ politika dwar il-fastidju sesswali li
nġiebet kif jixraq għall-attenzjoni ta’ l-impjegati jew ta’
persuni kkonċernati oħrajn titqies bħala prova biżżejjed
li dawn il-passi ta’ prevenzjoni fil-fatt ittieħdu.
Attenzjoni: Il-fastidju sesswali hu reat punibbli
b’multa ta’ mhux aktar minn €2,329.37 (Lm1,000) jew
priġunerija ta’ mhux aktar minn sitt xhur jew dik ilmulta u priġunerija flimkien.
Kif tisħaq iċ-Ċirkulari tal-MPO Nru. 25 ta’ l-2004, ilKapijiet tad-Dipartiment, m’għandhomx jippermettu
jew jiskużaw kull forma ta’ fastidju sesswali flistabbilimenti tagħhom. L-ilmenti kollha għandhom
jittieħdu bis-serjetà, u l-Kapijiet tad-Dipartiment
għandhom jieħdu l-passi dixxiplinarji meħtieġa skond
ir-Regolamenti 13 u 14 tar-Regolamenti ta’ l-1999 dwar
il-Proċeduri Dixxiplinarji tal-Kummissjoni għas-Servizz
Pubbliku, kontra uffiċjali pubbliċi akkużati b’fastidju
sesswali.
Vittimizzazzjoni: Kulmin iħaddem jitqies
li għamel diskriminazzjoni kontra persuna
kemm-il darba dan biddel il-kundizzjonijiet taxxogħol, jew il-pattijiet ta’ impjieg ta’ impjegati
għad-detriment ta’ dawk l-impjegati wara li
dawk l-impjegati jkunu invokaw xi dritt mogħti
lilhom skond il-liġi jew ikunu talbu t-twettiq
favur tagħhom ta’ xi obbligazzjoni jew dmir
skond il-liġi.
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“Wieħed jista’ jifhem f’liema kundizzjoni
jinsab nazzjon partikulari billi jħares lejn ilqagħda tan-nisa tiegħu.“
Jawaharlal Nehru (1889-1964)
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Eks-Prim Ministru ta’ l-Indja

L-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika
u għall-Iżvilupp (OECD) tfisser kull politika favur ilfamilja bħala ‘dik il-politika li tgħin biex dak li jkun
ilaħħaq max-xogħol u mal-familja billi jitfasslu riżorsi
xierqa għall-familja u għall-iżvilupp tat-tfal, li jgħinu
lill-ġenituri meta jiġu biex jiddeċiedu dwar ix-xogħol
u l-ħarsien u li jħeġġu l-ugwaljanza bejn is-sessi fejn
jidħlu l-opportunitajiet ta’ xogħol. ‘
Il-miżuri favur il-familja huma disponibbli għallimpjegati kollha fis-settur pubbliku.
Il-Kodiċi ta’ Etika għall-Impjegati fis-Settur Pubbliku
ppubblikat f’Ottubru 1994, jistqarr li t-terminu ‘uffiċjal
pubbliku’ jinkludi;
• ħaddiema rġiel u nisa full-time;
• ħaddiema rġiel u nisa każwali u part-time;
• ħaddiema rġiel u nisa li huma impjegati direttament
mal-Gvern, kemm b’kuntratt definit kif ukoll
indefinit, jew li qegħdin sekondati/mislufa malGvern u mal-Kunsilli Lokali;
• dawk kollha li huma impjegati ma’ korporazzjonijiet
u awtoritajiet pubbliċi u ma’ kumpaniji kummerċjali
fejn il-Gvern għandu l-maġġoranza ta’ l-ishma u
li huma involuti direttament f’funzjoni ta’ servizz
pubbliku.

Il-benefiċċji disponibbli għal nisa tqal
Leave tal-Maternità: erbatax-il ġimgħa leave imħallsa
li sitt ġimgħat minnhom iridu jittieħdu bilfors wara
l-ħlas.
Leave Speċjali tal-Maternità: assenza ta’ ħames
ġimgħat li jridu jitnaqqsu mill-ammont ta’ ġranet
leave għall-mard disponibbli u li japplikaw għal dawk
il-ħaddiema li, wara li ngħataw il-leave tal-maternità,
ma jkunux jifilħu jmorru lura għax-xogħol minħabba
kundizzjoni patoloġika b’riżultat tal-ħlas.
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Il-benefiċċji disponibbli
għall-missirijiet
Leave għal Twelid: il-ħaddiema rġiel huma intitolati
għal jumejn xogħol leave, li jridu jittieħdu fi żmien
ħmistax minn mindu titwieled it-tarbija tagħhom.

Il-benef iċċji disponibbli
għaż-żewġ ġenituri
Leave għal Adozzjoni: l-omm jew il-missier li se
jadottaw jistgħu jieħdu sa ħames ġimgħat leave bi ħlas
f’każ ta’ adozzjoni, u li jibdew minn dak in-nhar li t-tifel/
it-tifla jgħaddi/tgħaddi taħt il-kustodja tagħhom. Jekk
il-ġenituri jinzertaw it-tnejn li huma uffiċjali pubbliċi,
jistgħu jaqsmu bejniethom dan il-leave darba biss,
kemm-il darba però ma jeħdux il-leave flimkien f’każ
ta’ adozzjoni.
Leave għal Fostering: l-uffiċjali pubbliċi jistgħu jieħdu
leave speċjali mhux imħallas għal mhux aktar minn
sena, biex ikunu jistgħu jagħmlu fostering.
Leave tal-Ġenituri: il-ġenituri, inkluż ġenituri adottivi
li huma uffiċjali pubbliċi u li ilhom jaħdmu mal-Gvern
għal mill-inqas sena, jitħallew jieħdu sena leave mhux
imħallsa sabiex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb kull wieħed
minn uliedhom taħt is-sitt snin.
Waqfien mix-Xogħol: l-uffiċjali pubbliċi jistgħu jieqfu
temporanjament mill-karriera għal perjodu ta’ ħames
snin, waqfa ta’ darba, sabiex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb
‘l uliedhom taħt is-sitt snin.
Il-ħaddiema jistgħu jwarrbu sa tliet xhur leave talġenituri jew ta’ waqfien mix-xogħol sabiex jużawhom
sakemm uliedhom jagħlqu t-tmien snin. Wieħed jista’
jqassam xahar xahar sa tliet xhur leave tal-ġenituri millammont sħiħ ta’ leave tal-ġenituri.
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Il-benefiċċji disponibbli
għall-ħaddiema rġiel u nisa
Leave għal Luttu: il-ħaddiema kollha full-time jistgħu
jieħdu sa jumejn xogħol leave mhux imħallsa f’każ ta’
mewt ta’ xi membru tal-familja mill-qrib ta’ l-impjegat.
Leave għal Żwieġ: l-impjegati kollha full-time jistgħu
jieħdu sa tlitt ijiem xogħol leave imħallsa fl-okkażjoni
tat-tieġ tagħhom, li jridu jibdew sa mhux aktar tard
mill-ewwel ġurnata xogħol wara l-avveniment.
Sigħat Imnaqqsa: dawk l-uffiċjali pubbliċi full-time li
ilhom jaħdmu mal-Gvern għal mill-inqas sena jistgħu
jitħallew jaħdmu sigħat imnaqqsa, jiġifieri ġimgħa ta’
20, 25 jew 30 siegħa, minħabba raġunijiet speċifiċi
fosthom sabiex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb tfal taħt ittnax-il sena, jew inkella ġenituri, ulied jew żewġhom/
marthom li jiddependu minnhom, jew inkella jekk
huma ‘l fuq minn 50 sena, minħabba raġunijiet ta’
saħħa jew inkella raġunijiet umanitarji u familjari serji.
Leave għal Responsabbiltà: dawk l-uffiċjali pubbliċi
full-time li ilhom jaħdmu mal-Gvern għal mill-inqas
sena, jistgħu jieħdu leave għal responsabbiltà mhux
imħallas, sabiex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb il-ġenituri
anzjani tagħhom, uliedhom jew żewġhom/marthom li
jiddependu minnhom.
Leave Urġenti tal-Familja: il-ħaddiema full-time
jistgħu jieħdu sa erba’ nofs ta’ nhari leave mil-leave
annwali tagħhom, għal raġunijiet ta’ forza maġġuri,
minħabba sitwazzjonijiet familjari urġenti bħal
f’każijiet ta’ mard jew inċident li minnhom infushom
jitolbu minnufih il-preżenza indispensabbli ta’
l-impjegat.
Iċ-ċirkostanzi msemmija hawn fuq jinkludu:
(a) meta xi ħadd mill-membri tal-familja fil-qrib ta’
l-impjegat jinqalagħlu inċident;
(b) meta ta’ xi membru tal-familja fil-qrib ta’ l-impjegat
jimrad jew iħossu ma jiflaħx għall-għarrieda u jkun
jeħtieġ l-għajnuna jew il-preżenza ta’ l-impjegat;
(ċ) meta xi membru tal-familja fil-qrib ta’ l-impjegat
jitwieled jew imut.
F’
F’dan
ir-rigward, bit-terminu “membru tal-familja
fil-qrib ta’ l-impjegat” qed infissru, żewġ jew mart
l-impjegat/a, uliedu/ha miżżewġin jew le, kif ukoll
qrubija familjari sa l-ewwel grad, u jekk jgħixux jew
le fl-istess dar tiegħu/tagħha u persuni li għandhom
kustodja legali fuq tifel jew tifla. Il-ħaddiema

Settur Pubbliku
MIZURI FAVUR IL-FAMIL JA
FUQ IL-POST TAX-XOG OL

m’għandhomx għalfejn javżaw minn qabel ħlief
f’dawk il-każijiet meta jkun jistgħu jagħmlu dan sa
mill-inqas 24 siegħa qabel ma jseħħ l-avveniment li
jitlob li l-impjegati jitilqu minn fuq il-post tax-xogħol
minħabba raġunijiet familjari urġenti.
Tletin Ġurnata Leave Mhux Imħallsa: dawn jistgħu
jingħataw għal kwalunkwe raġuni valida. Madanakollu,
iridu jsiru l-arranġamenti meħtieġa minn qabel malprinċipal.
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L-INTEGRAZZJONI
TAL-PRINCIPJU TA’
L-UGWAL JANZA
BEJN IS-SESSI

L-ugwaljanza bejn is-sessi hi aktar minn
sempliċiment għan fih innifsu. Hija
kundizzjoni meħtieġa ħalli nkunu nistgħu
nilqgħu għall-isfidi u nnaqqsu l-faqar,
faqar
faqar,
inħeġġu żvilupp sostenibbli u nfasslu
tmexxija xierqa.
Kofi Annan, Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda
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X’neħtieġu biex isseħħ l-iIntegrazzjoni
ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi?
Kittieba prominenti li kitbu dwar L-Integrazzjoni talPrinċipju ta’ l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jemmnu li biex
din l-istrateġija titwettaq b’suċċess, hemm bżonn li
jseħħu qabelxejn sensiela ta’ affarijiet:
Il-bżonn ta’ dmir pubbliku, imwieżen legalment,
li jħeġġeġ l-ugwaljanza - kif fissirna diġà, in-nies
li jmexxu l-postijiet tax-xogħol u l-istituzzjonijiet
edukattivi jridu jaraw li ma jiddiskriminawx bejn
l-individwi u li jippromwovu l-ugwaljanza fl-attivitajiet
kollha li jsiru kuljum.
Il-bżonn ta’ arranġamenti istituzzjonali xierqa l-istituzzjonijiet li għandhom il-ħsieb li jwettqu b’mod
effettiv l-implimentazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi
għandhom bżonn li jsawru l-mekkaniżmi meħtieġa,
fosthom li tingħażel persuna li tkun responsabbli
minn kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn is-sessi; li
titħejja u titwettaq politika favur l-ugwaljanza bejn issessi; li jinħolqu mekkaniżmi xierqa ta’ rappurtaġġ u
sanzjonijiet. Tista’ ssir verifika tal-proċess ta’ ugwaljanza
bejn is-sessi sabiex l-istituzzjoni tinxtarr fid-dawl talperspettiva tas-sessi, u tista’ ssir ukoll valutazzjoni ta’
l-impatt li kull proġett ġdid jew politika ġdida qed
iħallu fuq is-sessi qabel ma dawn jintlaqgħu jew wara li
ssir ir-reviżjoni meħtieġa.
Il-bżonn ta’ qawmien ta’ għarfien - persuni fi ħdan
l-istituzzjoni għandhom isiru konxji tal-miżuri li
jieħdu l-organizzazzjonijiet relevanti bil-għan li jiksbu
l-ugwaljanza bejn is-sessi. Skond ir-responsabbiltà
soċjali tal-kumpaniji, l-organizzazzjonijiet jistgħu
wkoll iniedu kampanji sabiex titqajjem koxjenza dwar
kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn is-sessi fost il-pubbliku
inġenerali.
Il-bżonn ta’ taħriġ - ħaddiema relevanti jeħtieġ li
jingħataw taħriġ xieraq sabiex ikunu jistgħu jifhmu
kwistjonijiet relatati mas-sessi kif jixraq u b’mod
effettiv.
Il-bżonn ta’ opinjoni esperta - l-organizzazzjoni
għandha bżonn ukoll li jkollha s-servizzi ta’ nies esperti
li jistgħu jagħtu parir dwar liema huma l-aħjar miżuri
għal dik l-organizzazzjoni partikulari.
Il-bżonn ta’ mekkaniżmi ta’ rappurtaġġ - il-ħaddiema
li jħossu li qed jinkisrulhom id-drittijiet tagħhom għallugwaljanza u għan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni jridu
jkunu kapaċi jirrappurtaw dawn is-sitwazzjonijiet
internament. Il-proċeduri dwar kif għandu jsir irrapport għandhom jitfissru b’mod ċar.
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Il-bżonn ta’ impenn minn fuq - jeħtieġ li dawk li
jinsabu fuq nett fl-organizzazzjoni juru l-impenn
tagħhom fejn jidħlu kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn
is-sessi u jkunu ta’ eżempju.
Il-bżonn ta’ inċentivi biex jinħoloq sens ta’
appartenenza - dawn jinkludu inċentivi finanzjarji li
għandhom jiddaħħlu fir-reviżjoni tal-prestazzjoni ta’
ħaddiema ewlenin.
Il-bżonn ta’ sanzjonijiet - individwi li jiksru d-dritt
ta’ ħaddieħor għall-ugwaljanza u għan-nuqqas
ta’ diskriminazzjoni huma suġġetti għall-pieni u
s-sanzjonijiet kif preskritti fil-liġi. Huwa fl-interess
ta’ l-organizzazzjoni li din tagħmilha ċara malħaddiema jew l-imsieħba tagħha. Barra minn hekk,
l-organizzazzjoni tista’ timponi sanzjonijiet interni,
fosthom li twissi u tissospendi mix-xogħol lil min
jikser kwalunkwe politika ta’ l-organizzazzjoni dwar
l-ugwaljanza.
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Każ kummerċjali favur id-diversità fuq
il-post tax-xogħol:
Jeżistu bosta raġunijiet għala organizzazzjoni tkun
tixtieq twettaq strateġiji favur id-diversità. Jista’
jkun li l-organizzazzjoni tkun imħeġġa tagħmel dan
minħabba raġunijiet etiċi, jew inkella għax tkun tixtieq
tara li qed tikkonforma mar-regolamenti u b’hekk
tevita li tidħol fi spejjeż ta’ kawżi filwaqt li tħares irreputazzjoni tagħha.
F’April 2007, id-Dipartiment tal-Komunitajiet u
l-Gvern Lokali fir-Renju Unit ippubblika Skema
għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi2 biex tagħmel tajjeb
għad-dmir il-ġdid tas-settur pubbliku li jkun hemm
ugwaljanza bejn is-sessi. Dan id-dmir il-ġdid jagħmel
parti sħiħa mill-proċess ta’ riforma mħejji bil-għan li
jkun hemm opportunitajiet indaqs u b’hekk titwarrab
id-diskriminazzjoni. Dan id-dmir jimxi paripassu ma’
dmirijiet oħrajn simili fis-settur pubbliku ħalli jkun
hemm l-ugwaljanza bejn ir-razez u, dan l-aħħar ukoll,
l-ugwaljanza bejn id-diżabbiltajiet. Id-dmir tas-settur
pubbliku li jkun hemm ugwaljanza bejn is-sessi issa
poġġa lill-awtoritajiet pubbliċi fuq quddiem nett biex
iqanqlu l-bżonn ta’ opportunitajiet indaqs filwaqt li
joħolqu bidla kulturali fil-prattiċi tax-xogħol u fil-mod
ta’ kif jingħataw is-servizzi. Dan jgħin biex is-servizzi
jirriflettu aktar il-ħtiġijiet individwali tan-nisa u l-irġiel
u jgħinu biex jinħolqu l-opportunitajiet, jitnaqqsu
l-inugwaljanzi u tissaħħaħ il-kwalità tal-ħajja għal
kulħadd. Din l-iskema tfasslet bil-għan li jintwera kif iddipartiment għandu f’moħħu li jikkonforma mad-dmir
tiegħu li tinħoloq ugwaljanza bejn is-sessi. L-Iskema
għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi tagħti kas tad-dmirijiet
speċifiċi kif imħabbra bil-għan li tgħin fil-progress
tat-twettiq ta’ dan l-għan ġenerali. Din tiffoka fuq ilprijoritajiet kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa bħala
ħaddiema u ċittadini. L-iskema tħejji pjan biex dan
jitwettaq matul it-tliet snin li ġejjin, filwaqt li jorbot
mal-miri mniżżla fil-Ftehim għas-Settur Pubbliku
(Public
Public Service Agreement jew PSA) u mal-viżjoni tadDipartiment.

2

http://www.communities.gov.uk/documents/
corporate/pdf/322522

Fuq kollox, l-organizzazzjonijiet jagħrfu wkoll li
l-implimentazzjoni ta’ kull politika dwar id-diversità fuq
il-post tax-xogħol tissarraf fi dħul akbar fl-investiment.
Skond studju mħejji mill-Kummissjoni Ewropea (2003)
bit-titlu “The costs and benefits of diversity - A Study
on Methods and Indicators to Measure the CostEffectiveness of Diversity Policies In Enterprises”
(Id-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, Relazzjonijiet
Industrijali u Affarijiet Soċjali, Taqsima D/3), id-diversità
tkompli ssaħħaħ il-valur tal-kumpaniji u dan għaliex
meta jitwettqu dawk l-istrateġiji favur id-diversità,
jinkisbu r-riżultati li ġejjin fuq il-post tax-xogħol:
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It-tisħiħ fit-tul tal-parametri ewlenin li jaffettwaw
il-valur tal-kumpanija (bl-Ingliż “value-drivers”)
“value-drivers” ,
jiġifieri l-assi tanġibbli u mhux tanġibbli li jippermettu
li l-kumpaniji jkunu kompetittivi, joħolqu likwidità
stabbli u jissodisfaw l-azzjonisti tagħhom. Dawn
jinkludu li tinbena reputazzjoni differenzjata fost
l-azzjonisti u l-klijenti ewlenin filwaqt li titjieb il-kwalità
tal-kapital uman fi ħdan il-kumpanija.
Il-ħolqien ta’ opportunitajiet, kemm għal żmien
qasir kif ukoll għal żmien medju, biex tissaħħaħ
il-likwidità, jiġifieri billi jitnaqqsu l-ispejjeż, jinżel
l-ammont ta’ ħaddiema bin-nieqes , jinfetħu swieq
ġodda u jissaħħu s-swieq preżenti. Dawn huma
magħrufa wkoll bħala l-benefiċċji ta’ “qligħ ġust fuq
l-investiment” (bl-Ingliż “return-on-investment”
return-on-investment” jew
ROI).

Ir-riċerka turi li l-organizzazzjonijiet li
jimplimentaw politika favur id-diversità fil-forza
tax-xogħol li għandhom, jirnexxilhom jidentifikaw
benefiċċji importanti fosthom:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

vii.
viii.

li tiżdied il-produttività b’mod sostanzjali;
li jonqsu l-ispejjeż fir-reklutaġġ tal-ħaddiema
(għal kull ħaddiem li jerġa’ lura għax-xogħol,
il-kumpanija tiffranka l-ħin u l-flus);
li jitnaqqas iċ-ċaqliq tal-ħaddiema (meta
fl-industrija jkun hemm ħafna ċaqliq ta’
ħaddiema, in-negozju jintlaqat ħażin);
li jitnaqqas l-assentejiżmu (aktar ma
l-ħaddiema jħossuhom tajjeb fuq ix-xogħol
anqas se jfallu);
li jinġibdu u jinżammu ħaddiema ta’ ħila
(jekk ikun hemm flessibbiltà fil-prattiċi taxxogħol, se jinġibdu individwi li għandhom
talent filwaqt li tista’ tgħin biex jinżammu
ħaddiema kapaċi);
li jissaħħaħ is-servizz li jingħata l-klijent
(jekk ikun hemm flessibbiltà fis-sistema
tax-xogħol, ikun jista’ jingħata servizz 24
siegħa kuljum, sebat ijiem fil-ġimgħa, li
minnu nnifsu jwassal biex ikun hemm żieda
fil-bejgħ u tnaqqis fl-għadd ta’ ilmenti minnaħa tal-konsumatur);
li titjieb l-innovazzjoni; u
li jissaħħaħ l-isem tal-kumpanija.

Sors:
http://www.stop-discrimination.info/fileadmin/pdfs/Reports/
Business_Case_for_Diversity/busicase_en.pdf
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Politika dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi
Politika dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi tixhed l-impenn
ta’ l-organizzazzjoni li tippromwovi l-ugwaljanza
tassew.
Idealment, il-politika dwar l-ugwaljanza
għandha tkun miktuba u għandha tiġġedded u ssir
reviżjoni tagħha spiss. It-twettiq ta’ din il-politika jista’
wkoll iħoll lill-prinċipal minn kull responsabbiltà legali
f’ċerti ċirkustanzi.
Kull politika dwar l-ugwaljanza:
•

trid timxi paripassu mal-liġijiet kurrenti;

•

trid tkun saret konsultazzjoni dwarha ma’ individwi
u gruppi fi ħdan ambjent usa’;

•

trid tkun disponibbli għal dawk kollha li jkollhom
x’jaqsmu ma’ l-organizzazzjoni;

•

trid tkun approvata b’mod espliċitu minn ufiċjali
fl-ogħla livelli amministrattivi.

Kull politika trid tinkludi d-dettalji li ġejjin:
•

tifsira ċara ta’ x’jiġifieri ugwaljanza bejn is-sessi, u
dan f’konformità mal-leġiżlazzjoni relevanti;

•

stqarrija ċara li turi li d-diskriminazzjoni bejn issessi hi illegali;

•

referenza għax-xogħol;

•

referenza għal kwistjonijiet marbuta mal-mod kif
jingħataw is-servizzi;

•

referenza dwar kif wieħed jista’ jgħasses din ilpolitika u kif jista’ jseħħ dan;

•

referenza dwar ta’ min hi r-responsabbiltà li din ilpolitika titwettaq;

•

referenza dwar x’jiġri jekk isseħħ diskriminazzjoni; u

•

referenza dwar it-taħriġ u l-iżvilupp tal-ħaddiema
b’riżq il-promozzjoni ta’ l-ugwaljanza.

Importanti wkoll li naraw li din il-politika (jew tista’ tkun
politika oħra) tindirizza l-fastidju u l-fastidju sesswali.
Barra minn hekk, il-ħaddiema kollha għandu jkollhom
l-opportunità li jsiru konxji ta’ x’tinkludi din il-politika,
tar-responsabbiltà personali tagħhom li jikkonformaw
magħha u ta’ minn fejn jistgħu jiksbu l-għajnuna.
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Verifika ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi
Meta nitkellmu dwar il-proċess ta’ verifika ta’
l-ugwaljanza bejn is-sessi qed nifhmu li jsiru analiżi u
evalwazzjoni ta’ kull politika, programm u istituzzjoni
skond kif japplikaw il-kriterji relatati mas-sessi. (IlKummissjoni Ewropea, 1998).
Hawn taħt għandek issib kwestjonarju li jista’ jintuża
bil-għan li ssir din il-verifika. Il-mistoqsijiet tħejjew
skond kif suppost isiru l-affarijiet.
www.uel.ac.uk/womenandtransport/pdf_files/chapter5.pdf
(Proċess ta’ verifika f’livell amministrattiv)
www.wales.nhs.uk/sites3/documents/256/Equality_Audit_
Tool_2003.doc
(The NHS Equality and Human Rights – Equality Audit 2003)
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Kwestjonarju Individwali (Jekk trid)
1. Inħoss li l-organizzazzjoni qed taħdem biex
tippromwovi opportunitajiet indaqs għall-ħaddiema
kollha
Xejn

Kultant

Dejjem

2. Konxju/a tar-responsabbiltà personali li għandi
biex nippromwovi opportunitajiet indaqs

Possibbilta’ ta’ Flessibbiltà fix-Xogħol
Xejn

Kultant

Dejjem

Kultant

Dejjem

Kultant

Dejjem

Kultant

Dejjem

Leave tal-Maternità
Xejn

Leave tal-Paternità
Xejn

Kultant

Dejjem

3. Rajt kopja tal-Politika dwar Opportunitajiet Indaqs

Xejn

Leave tal-Ġenituri
Xejn

Kultant

Dejjem

4. Konxju/a tal-Pjan ta’ Azzjoni li tfassal biex
jippromwovi l-ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol
Xejn

Kultant

Dejjem

5. Ingħatajt taħriġ dwar opportunitajiet indaqs
Xejn

Kultant

Dejjem

6. Naf kif isseħħ id-diskriminazzjoni u li għandi
niġġildilha
Xejn

Kultant

Dejjem

7. Ingħatajt taħriġ biex insir aktar konxju tal-fastidju
fuq il-post tax-xogħol u nibda nifhmu iżjed
Xejn

Kultant

Kultant

Skemi għal Waqfien mix-Xogħol
Xejn

Kultant

Dejjem

Kultant

Dejjem

Leave Speċjali
Xejn

10. Ningħata kull opportunità biex nilħaq il-potenzjal
tiegħi fuq il-post tax-xogħol
Xejn

Kultant

Dejjem

11. Il-fatt li jittrattawni kif jixraq, għalija hi miżura
importanti li tgħinni nħossni sodisfatt/a fuq il-post
tax-xogħol

Dejjem

8. Konxju/a tad-drittijiet legali tiegħi għal trattament
indaqs
Xejn

Xejn

Xejn

Kultant

Dejjem

12. Irnexxieli nilħaq bilanċ xieraq bejn ix-xogħol u
aspetti oħrajn f’ħajti

Dejjem
Xejn

9. Naf x’għandi nagħmel fejn jidħlu:

Kultant

Dejjem

Taħriġ u Żvilupp
Xejn

Kultant

Dejjem

Leave minħabba Studju
Xejn

Kultant

Dejjem

Valutazzjoni ta’ l-impatt fuq is-sessi
Bis-saħħa tal-valutazzjoni ta’ l-impatt fuq is-sessi
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wieħed jagħraf x’impatt se jħallu l-attivitajiet imressqa,
fosthom kull politika, programm u leġiżlazzjoni
mħejjija b’riżq l-ugwaljanza bejn is-sessi biex jagħmel
tajjeb għal kull impatt mhux mixtieq li jista’ jkun hemm
fuq in-nisa u l-irġiel. Dawn li ġejjin huma xi linjigwida
dwar kif għandha ssir valutazzjoni ta’ l-impatt fuq issessi:
L-Ewwel Pass: Trid tkun proattiva
L-‘esperti’ dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi f’dan ilqasam tal-politika jridu jaħdmu mill-qrib ma’ min
fassal il-politika sabiex ikunu jistgħu jidentifikaw liema
huma l-oqsma ‘problematiċi’ u b’hekk isawru politika li
tippromwovi l-ugwaljanza.
It-Tieni Pass:
Dawn iridu jfasslu pjan dettaljat tad-dimensjoni tassessi fi ħdan kull qasam tal-politika u jistaqsu kif kull
politika taffettwa l-ugwaljanza? L-‘esperti’ huma
involuti f’proċess kontinwu li bih jirrevedu u jirfinaw ilmod ta’ kif jintużaw l-istatistiċi, ir-riċerka u l-(ilħna ta’)
konsultazzjoni .
L-esperti dwar is-sessi jistgħu wkoll japplikaw itteknika mħaddma fl-ibbaġitjar tas-sessi filwaqt li
jsejħu ‘esperti
‘
’ oħrajn dwar is-sessi. Flimkien masServizz ta’ l-Istatistika, għandhom jgħassu u jħaddmu
l-istatistiċi - u jinnutaw fejn hu meħtieġ li tiżdied
l-informazzjoni. Għandhom jinvestu f’taħriġ ta’ tiġdid
jew ta’ żvilupp professjonali f’dawk il-kwistjonijiet
relatati mas-sessi. Dawn il-prattiċi jgħinuhom sabiex
titwassal l-ugwaljanza!
It-Tielet Pass: Trid tagħraf tbassar: Il-ħolqien ta’
ugwaljanza
M: Il-provi juruna li l-kundizzjonijiet m’humiex l-istess
għat-tnejn - kif se nsewwu l-iżvantaġġi li jeżistu?
X’nistgħu nagħmlu biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn issessi fil-politika li titfassal u f’dak kollu li jsir skond issessi? X’inhi l-IDEA L-KBIRA?
Ir-Raba’ Pass: Trid tagħti żmien biżżejjed ta’ prova
Trid tipprova l-ideat ma’ gruppi konsultattivi. Trid
tiġbor l-ideat tagħhom u tinkludi l-pjanijiet tagħhom
filwaqt li tirranġahom. Trid tniedi riċerka ġdida jekk
hemm bżonn.
Trid tuża tekniki bħalma huma dik tal-gamew u
x-xenarji biex tagħraf ‘tbassar’ mill-ġdid l-impatt talpolitika l-ġdida fuq gruppi differenti ta’ rġiel u nisa. Xi
kultant, dan insibuh bħala l-proċess li bih il-politika
ssir sensittiva għall-kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn
is-sessi.
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Il-Ħames Pass: Trid tgħasses iċ-ċaċliq li jseħħ
M: Kif nistgħu nkunu nafu
nippromwovu l-ugwaljanza?

jekk

irnexxilniex

Trid toħloq sistemi effettivi biex tosserva u tevalwa
l-proċess. Trid tfassal indikaturi li jgħinuk fejn tidħol
l-ugwaljanza bejn is-sessi, billi tinqeda bid-databażi
miġmugħa u tirrevedi kif sejrin l-affarijiet.
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Fejn tista’ ssib l-għajnuna?
Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni ta’
l-Ugwaljanza (NCPE)
Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni ta’
l-Ugwaljanza (NCPE) hi entità awtonoma li twaqqfet
f’Jannar 2004.
L-NCPE għandha l-għan ewlieni
li tissorvelja t-twettiq ta’ Kapitolu 456 Att dwar
l-Ugwaljanza għall-Irġiel u n-Nisa li daħal fis-seħħ
f’Diċembru 2003, u ta’ l-A.L. 85 ta’ l-2007 Ordni dwar
Trattament Indaqs ta’ Persuni, u li tħeġġeġ l-ugwaljanza
f’dawk l-oqsma fejn taf tkun nieqsa. Għaldaqstant, ilKummissjoni taħdem sabiex tara li s-soċjetà Maltija
tkun soċjetà ħielsa minn kull forma ta’ diskriminazzjoni
bbażata fuq is-sess jew minħabba responsabbiltajiet
li ġġib il-familja u dan f’kull qasam u livell fejn
jidħlu t-taħriġ u x-xogħol, u fis-servizzi u l-benefiċċji
pprovduti. Il-Kummissjoni taħdem ukoll biex tara li ma
jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni minħabba razza u/
jew oriġini etnika fil-provvista ta’ prodotti u servizzi.
Il-funzjonijiet ta’ l-NCPE fejn tidħol l-ugwaljanza bejn issessi, kif imniżżla fl-Att dwar l-Ugwaljanza għall-Irġiel u
n-Nisa (Liġijiet ta’ Malta, Kapitolu 456) huma:
• l-identifikazzjoni, li tiġi stabbilita u aġġornata kull
politika li direttament jew indirettament ikollha
x’taqsam ma’ kwistjonijiet ta’ ugwaljanza għall-irġiel
u n-nisa;
• l-identifikazzjoni tal-ħtiġiet ta’ persuni li huma
żvantaġġati minħabba fis-sess tagħhom u li
jittieħdu dawk il-passi fis-setgħa tal-Kummissarju u
jiġu proposti miżuri adatti biex jiġu indirizzati dawk
il-ħtiġiet bl-iktar mod estensiv possibbli;
• is-sorveljanza ta’ l-implimentazzjoni ta’ kull politika
nazzjonali dwar il-promozzjoni ta’ l-ugwaljanza
għall-irġiel u n-nisa;
• il-koordinazzjoni bejn, u li tiġi żgurata l-koordinazjoni
meħtieġa bejn, dipartimenti tal-gvern u aġenziji
oħra fl-implimentazzjoni ta’ miżuri, servizzi jew
inizjattivi proposti mill-Gvern jew mill-Kummissjoni
minn żmien għal żmien;
• li jinżamm kuntatt dirett u kontinwu ma’ korpi
lokali u esteri li jaħdmu fil-kamp ta’ kwistjonijiet ta’
ugwaljanza bejn is-sessi, u ma’ gruppi, aġenziji jew
individwi oħra skond il-ħtieġa;
• li ssir ħidma biex tinkiseb l-eliminazzjoni taddiskriminazzjoni bejn l-irġiel u n-nisa;
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• li jsiru investigazzjonijiet ġenerali bil-għan li jiġi
stabbilit jekk id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att ikunux
qegħdin jiġu mħarsa;
• li jiġu investigati ilmenti ta’ xorta iktar partikulari
jew individwali sabiex ikun jista’ jiġi stabbilit jekk iddispożizzjonijiet ta’ dan l-Att ikunux qegħdin jinkisru
fil-konfront ta’ min ikun qed jagħmel l-ilment u,
meta hekk jitqies adatt, li jagħmilha jew tagħmilha
ta’ medjatur dwar dawk l-ilmenti;
• l-indaġni u l-għoti ta’ pariri jew li jintlaħqu
konklużjonijiet dwar kull ħaġa li jkollha x’taqsam
ma’ l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa hekk kif
jistgħu jiġu riferiti mill-Ministeru għall-Familja u
Solidarjetà Soċjali;
• li tingħata assistenza, meta u skond ma jkun
adatt, lil persuni li jkunu qegħdin ibatu minn
xi diskriminazzjoni meta dawn jiġu biex jiksbu
d-drittijiet tagħhom taħt dan l-Att;
• is-sorveljanza tat-twettiq ta’ dan l-Att, u meta jkun
hekk meħtieġ, fuq talba tal-Ministru jew xort’oħra,
li jiġu ppreżentati proposti biex l-Att jiġi emendat
jew sostitwit;
• it-twettiq ta’ kull funzjoni oħra li tista’ tiġi assenjata
b’dan l-Att jew b’kull Att ieħor jew dawk il-funzjonijiet
l-oħra li jistgħu jiġu assenjati mill-Ministeru għallFamilja u Solidarjetà Soċjali.
L-NCPE hi entità awtonoma responsabbli għallMinisteru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali (MFSS),
u li hi magħmula minn seba’ membri fosthom ilKummissarju, u minn għaxar ħaddiema eżekuttivi
inkluż id-Direttur Eżekuttiv.
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Glossarju ta’ termini marbuta mas-sessi
Sors: Toolkit on Mainstreaming Gender Equality in EC
Development Cooperation, Kummissjoni Ewropea, 2006
Analiżi tal-kwistjonijiet relatati mas-sessi
(Gender Analysis)
L-istudju tad-differenzi bejn in-nisa u l-irġel u r-rwoli
tas-sessi li dawn jingħataw fejn jidħlu l-kundizzjonijiet,
il-bżonnijiet, ir-rata parteċipattiva, l-aċċess għar-riżorsi
u l-iżvilupp, il-kontroll ta’ l-assi, il-poter 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). (IlKummissjoni 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: bżonnijiet
prattiċi li ġejjin mill-kundizzjonijiet attwali li jgħaddu
minnhom in-nisa u l-irġiel minħabba r-rwoli tas-sessi
li tagħtihom is-soċjetà. 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. 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
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partikulari li fihom jissawru. Is-soltu dawn il-bżonnijiet
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 tassoċjetà. (ILO, 2000b)
Diskriminazzjoni bejn is-sessi - diretta
(Sex Discrimination - Direct)
Meta l-persuni ma jingħatawx trattament xieraq
minħabba s-sess tagħhom. (Il-Kummissjoni Ewropea,
1998).
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 (Direttiva tal-Kunsill 76/207 tad09/02/76, ĠU L39). (apud
apud Il-Kummissjoni Ewropea,
1998).
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).
DRITTIJIET TAL-BNIEDEM GĦAN-NISA
(Human Rights of Women)
Id-drittijiet tan-nisa u tal-bniet bħala parti inaljenabbli,
integrali u indiviżibbli mid-drittijiet universali talbniedem. (Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
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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).

FEMMINILIzzAzzJONI TAL-FAqAR
(Feminisation of Poverty)
Iż-żieda fil-każijiet u fil-prevalenza ta’ faqar fost in-nisa
mqabbla ma’ l-irġiel. (Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).

EKONOMIJA/ĦIDMA INFORMALI
((Informal
Informal Economy/Work
Economy/Work))
Attivitajiet ekonomiċi mhux imħallsa magħmula biex
minnhom tibbenefika direttament il-familja jew ilfamilji 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).

ĦLAS INDAqS GĦAL XOGĦOL TA’
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’kulma għandu x’jaqsam ma’ paga jew
kundizzjonijiet ta’ ħlas (Art. 141. (eks-119) tat-Trattat)
(apud
apud Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).

EKWITà
KWIT BEJN IS-SESSI (Gender Equity)
KWITà
Li n-nisa u l-irġiel ikollhom aċċess ġust għar-riżorsi
soċjo-ekonomiċi. Eżempju: l-aċċess għall-edukazzjoni
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 soċjo-ekonomiċi.
(Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
FAqAR (Poverty)
Skond il-perspettiva tad-drittijiet tal-bniedem, ilfaqar ifisser li l-individwi ma jirnexxilhomx jiksbu
d-drittijiet tagħhom bħala bnedmin fejn tidħol firxa
ta’ kapaċitajiet bażiċi - li jagħmlu dawk l-affarijiet li
għalihom għandhom valur jew li jħossu li jagħmlu
sens għalihom. Għaldaqstant, b’faqar nifhmu meta
dak li jkun ma jirnexxilux jilħaq din il-medda ta’
kapaċitajiet. Għalhekk, b’faqar qed nifhmu meta dak li
jkun ma jirnexxilux jilħaq dawk il-kapaċitajiet li jitqiesu
bażiċi skond ordni prijoritarja. Minħabba li soċjetajiet
differenti jaf ikollhom ordnijiet prijoritarji differenti, illista ta’ kapaċitajiet bażiċi tista’ tinbidel minn soċjetà
għal oħra. (OHCHR, 2002).
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). (apud
apud 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).

IBBAĠITJAR TAS-SESSI (Gender Budgeting)
Applikazzjoni ta’ L-Integrazzjoni tal-Prinċipju ta’
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi fit-tifsil tal-baġit. Dan ifisser
li ssir valutazzjoni tal-baġits skond is-sessi, li tinkludi
l-perspettiva tas-sessi f’kull livell tat-tifsil tal-baġit u
r-ristrutturazzjoni tad-dħul u l-infiq bil-għan li titħeġġeġ
l-ugwaljanza bejn is-sessi. L-ibbaġitjar tas-sessi jinvolvi
analiżi tar-riżultati tat-tqassim ta’ l-allokazzjonijiet
tal-baġit skond is-sessi, jiġifieri, b’liema mod dawn
l-allokazzjonijiet jaffettwaw l-opportunitajiet soċjali
u eknomiċi għall-irġiel u n-nisa. Sabiex ikun hemm
promozzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi, jista’ jkun
hemm bżonn li ssir allokazzjoni mill-ġdid tad-dħul u
l-infiq u ta’ ristrutturazzjoni ta’ kif jitfassal il-baġit. (ILO,
2004).
INTEGRAzzJONI TA’
TA L-UGWALJANzA BEJN IS-SESSI
(Gender Mainstreaming)
BL-Integrazzjoni tal-Prinċipju ta’ l-Ugwaljanza bejn
is-Sessi nifhmu l-ippjanar, l-organizzazzjoni (jew
l-organizzazzjoni mill-ġdid), it-titjib u l-valutazzjoni talproċessi li jsawru kull politika biex b’hekk il-perspettiva
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 għall-Promozzjoni
ta’ l-Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Kooperazzjoni ta’
l-Iżvilupp, 2004).
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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).
IPPJANAR TAL-FAMILJA (Family Planning)
Ara t-terminu Drittijiet Riproduttivi.
IRĠIEL U MASKULINITAJIET (Men and Masculinities)
Li tindirizza lill-irġiel u lis-subien ifisser li tgħinhom
jifhmu aħjar ir-realtà maskili fl-ekwazzjoni ta’ bejn issessi. Dan jinvolvi li tiddubita mill-valuri u n-normi
maskili li s-soċjetà titfa’ fuq l-imġiba ta’ l-irġiel, li
tidentifika u tindirizza kwistjonijiet li jpoġġu lill-irġiel
u lis-subien wiċċ imbwiċċ mad-dinja tax-xogħol, u li
tippromwovi rwoli pożittivi li l-irġiel u s-subien jista’
jkollhom bil-għan li tinkiseb l-ugwaljanza bejn is-sessi.
(ILO, 2004).
KARTI TA
TA’ STRATEĠIJA TA
TA’ PAJJIŻ (KSP)
(Country Strategy Papers (CSPs))
Dawn huma għodda maħsuba biex jiggwidaw,
jamministraw u jirrevedu l-programmi ta’ assistenza
tal-KE. L-għan tal-KSP hu li jipprovdu qafas għallprogrammi ta’ assistenza ta’ l-UE msejsa fuq l-għanijiet
ta’ l-UE/KE, għall-aġenda tal-politika tal-gvern tal-Pajjiż
Imsieħeb, għall-analiżi tal-qagħda tal-pajjiż imsieħeb
u għall-attivitajiet ta’ msieħba ewlenin oħrajn. Il-KSP
tfasslu għall-pajjiżi ta’ l-AKP, MEDA (ħlief Ċipru, Malta u
t-Turkija) u ta’ l-ALA. (Il-Kummissjoni Ewropea, 2004).
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).
MEKKANIŻMU NAzzJONALI FAVUR IN-NISA
(FAVUR IS-SESSI) (National Women’s (Gender) Machinery)
Mekkaniżmu 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-mekkaniżmu 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).
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NISA FL-IŻVILUPP (NŻ) (Women in Development (WID))
Fil-bidu tas-sebgħinijiet, xi riċerkaturi bdew jiffukaw
fuq it-tqassim tax-xogħol skond is-sess, u fuq l-impatt
ta’ strateġiji ta’ żvilupp u modernizzazzjoni fuq innisa. Il-kunċett tan-NŻ, beda jintuża f’dan il-perjodu.
Il-filosofija li fuqha tissawwar din il-metodoloġija hi li
n-nisa għadhom lura fis-soċjetà u li l-firda bejn l-irġiel
u n-nisa tista’ titnaqqas billi jittieħdu miżuri ta’ tiswija
fi ħdan l-istrutturi eżistenti. Il-metodoloġija tan-NŻ
bdiet tagħraf lin-nisa bħala atturi diretti fil-ħajja soċjali,
politika, kulturali u tax-xogħol. Aktar tard, tqajmet
kritika dwar il-metodoloġija tan-NŻ, minħabba li aktar
ma beda jgħaddi ż-żmien, il-kwistjonijiet dwar in-nisa
aktar bdew jitqiegħdu f’programmi mwarrba u proġetti
iżolati. Il-metodoloġija tan-NŻ ma ħallitx impatt dirett
fuq l-iżvilupp fih innifsu. (ILO, 2000b).
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).
PROGRAMM SETTORJALI (Sector Programme)
Minħabba l-fatt li l-Gvernijiet, huma u jikkonsultaw
ma’ donaturi msieħba u azzjonisti oħrajn jimxu ma’
metodoloġija settorjali, jispiċċaw biex jiżviluppaw
politika u pjan ta’ azzjoni settorjali. Dan jissejjaħ
Programm Settorjali jekk jinkludi t-tliet komponenti li
ġejjin: (i) dokument approvat ta’ politika settorjali; (ii)
qafas ta’ nfiq settorjali għal żmien medju; u (iii) proċess
ta’ koordinazzjoni fost id-donaturi fis-settur, immexxija
mill-Gvern. (Il-Kummissjoni Ewropea, 2004).
RATI TA’
TA PARTEĊIPAzzJONI (Participation Rates)
Ir-rata ta’ parteċipazzjoni ta’ grupp definit - eżempju:
nisa, irġiel, ġenituri waħidhom, u l-bqija - bħala
persentaġġ tal-parteċipazzjoni sħiħa, l-aktar fix-xogħol.
(Il-Kummissjoni 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).
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RESPONSABBILTAJIET MARBUTA MAL-FAMILJA
(Family Responsibilities)
Ir-responsabbiltajiet marbuta mal-familja jkopru
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 marbuta mal-familja u li jkunu
ttrattati ndaqs (...) dawn għandhom ikunu ħielsa minn
kull restrizzjoni minħabba responsabbiltajiet marbuta
mal-familja huma u jitħejjew, jidħlu, jieħdu sehem jew
javvanzaw f’attività ekonomika. (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).
SAqAF TAL-ĦĠIEĠ (Glass Ceiling)
Dik il-barriera inviżibbli li ġejja minn ġabra kumplessa
ta’ strutturi f’organizzazzjonijiet iddominati mill-irġiel u
li jxekklu lin-nisa milli jilħqu f’pożizzjonijiet għoljin. (IlKummissjoni Ewropea, 1998).
SEGREGAzzJONI PROFESSJONALI (FIX-XOGĦOL)
(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). (Il-Kummissjoni
Ewropea, 1998).
SEhEM TRIPPLU TAN-NISA (Women’s Triple Role)
Bis-sehem tripplu tan-nisa nifhmu r-rwol tagħhom
li jnisslu, jipproduċu u jmexxu komunità. Il-mod li
bih jitqiesu dawn ir-rwoli jaffettwa l-mod kif in-nisa u
l-irġiel isawru l-prijoritajiet huma u jfasslu programmi u
proġetti. Il-fatt li dawn il-forom jitqiesu, jew ma jitqisux,
jista’ jwassal biex in-nisa jkollhom, jew ma jkollhomx, iċċans li jiksbu vantaġġ minn opportunitajiet ta’ żvilupp.
(Moser, C. O., 1993)
SENSITTIVITà
ENSITTIVIT GĦAL KWISTJONIJIET
ENSITTIVITà
RELATATI MAS-SESSI (Gender Sensitive)
Li tindirizza u tqis id-dimensjoni tas-sessi. (IlKummissjoni Ewropea, 1998).
SESS (Sex)
Il-karatteristiċi bijoloġiċi li jagħżlu lill-bnedmin bejn
nisa u rġiel. (Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
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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 irrwoli 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, 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 is-sessi. (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).
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TEĦID TA’
TA DEĊIŻJONI (Decision-Making)
Aspett ewlieni li jwassal għal tibdil fir-relazzjonijiet
bejn is-sessi fuq livell individwali, familjari, parrokkjali,
soċjali u fuq livell ta’ grupp. (ILO, 2002).
TMEXXIJA TAJBA (Good Governance)
L-amministrazzjoni b’mod trasparenti u responsabbli
tar-riżorsi umani, naturali, ekonomiċi u finanzjarji bilgħan li jinħoloq żvilupp ġust u sostenibbli, f’kuntest
ambjentali politiku u istituzzjonali li jgħolli d-drittijiet
tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi u r-regola tal-liġi
(AKP-KE, Ftehim ta’ Cotonou, 2002)
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).
TWARRIB TAD-DIMENSJONI TAS-SESSI
(Gender Blind)
Li tinjora jew tonqos milli tindirizza d-dimensjoni
tas-sessi (bil-maqlub tat-terminu Sensittività għal
Kwistjonijiet Relatati mas-Sessi jew Trattament
Indaqs).
UGWALJANzA BEJN IS-SESSI (Gender Equality)
Il-kunċett ifisser li l-bnedmin kollha huma liberi li
jiżviluppaw il-ħiliet personali tagħhom u li jiddeċiedu
mingħajr il-limitazzjonijiet imposti minn rwoli tas-sessi
dojoq; li l-imġiba, ix-xewqat u l-ħtiġijiet differenti tannisa u l-irġiel jingħataw l-istess valur u jkunu stmati
ndaqs. (Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
V
VALUTA
zzJONI TA’
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. (Il-Kummissjoni Ewropea, 2001).
VERIFIKA TA’
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 massessi. (Il-Kummissjoni Ewropea, 1998).
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ŻVILUPP SOSTENIBBLI (Sustainable Development)
L-iżvilupp sostenibbli jitlob it-titjib tal-kwalità tal-ħajja
għan-nies kollha fid-dinja mingħajr ma jiżdied l-użu
tar-riżorsi naturali aktar milli tiflaħ id-dinja. Filwaqt li
l-iżvilupp sostenibbli jista’ jitlob azzjonijiet differenti
f’kull reġjun tad-dinja, l-isforzi sabiex jinħoloq mod ta’
għajxien li hu tassew sostenibbli jeħtieġu l-integrazzjoni
ta’ l-azzjoni fi tliet oqsma ewlenin: it-tkabbir ekonomiku
u l-ekwità ekonomika, il-konservazzjoni tar-riżorsi
naturali u l-iżvilupp ambjentali u soċjali. (Il-Ġnus
Magħquda, 2002).
ŻVILUPP TAL-BNIEDEM (Human Development)
L-iżvilupp tal-bniedem huwa dwar nies, dwar il-fatt li
jitwessgħu l-għażliet tagħhom biex ikunu jistgħu jgħixu
l-ħajja li jemmnu fiha. It-tkabbir ekonomiku, iż-żieda
fil-kummerċ u fl-investiment internazzjonali, l-avvanzi
teknoloġiċi - huma lkoll importanti. Imma dawn huma
biss il-mezz u mhux l-iskop. Jekk jikkontribwixxux fliżvilupp tal-bniedem fis-seklu 21 jiddependi minn
kemm jirnexxilhom iwessgħu l-għażliet tal-bnedmin,
kemm kapaċi jgħinu biex jinħoloq ambjent fejn in-nies
ikunu jistgħu jilħqu miljiethom b’mod sħiħ u jgħixu
ħajja produttiva u kreattiva. (UNDP, 2002).
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Siti Elettroniċi Siewja
http://www.ilo.org/dyn/gender/gender.home
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html
http://www.un.org/womenwatch/
http://www.undp.org/women/
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.unicef.org/gender/index.html
http://www.coe.int/T/e/human_rights/equality/
http://www.equality.gov.mt
http://www.education.gov.mt/employment/ind_relations/ind_rel_legislation.htm
http://www.thecommonwealth.org
http://www.cafra.org/article327.html
http://www.equalityni.org/site/default.asp?secid=home
http://www.eoc.org.uk/
http://www.dti.gov.uk/employment/index.html
http://www.womenandequalityunit.gov.uk/
http://www.womenandequalityunit.gov.uk/equality/gender_impact_assessment.pdf
http://www.bridge.ids.ac.uk/
http://www.siyanda.org
http://www.engender.org.uk/
http://www.oecd.org/
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Gender%20Gap/index.htm
http://www.worldbank.org/gender
http://www.gdrc.org/gender/mainstreaming/8-Mainstreaming.doc
http://www.ndpgenderequality.ie/
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M’aħniex qegħdin nitkellmu dwar li nirbħu xi privileġġ
mingħand l-irġiel u ngħadduh lilna nfusna, imma dwar
kif is-soċjetà u l-umanità jistgħu jilħqu miljiethom jekk
jitneħħew il-barrieri tradizzjonali u l-opportunitajiet
jitqassmu kif jixraq bejn kulħadd.
Ms. Vigdis Finnbógadóttir
Eks-president ta’ l-Islanda
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