
 

Introduzzjoni: 

Il-COVID-19 u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Is-Sa Renee Laiviera, Il-Kummissarju tal-NCPE



 

Il-pandemija tal-COVID-19

• Il-COVID-19, bħal epidemiji preċedenti, tinfetta u 
taffettwa lin-nisa, lill-irġiel u ġeneri oħrajn b’mod 
differenti

• Għalkemm, globalment aktar irġiel milli nisa qegħdin 
jisfaw vittmi tal-COVID-19, l-impatt tal-effetti soċjo-
ekonomiċi qiegħed jolqot b’mod sproporzjonat lin-nisa



 

Kif il-pandemija laqtet diversi setturi

• L-edukazzjoni,

• ix-xogħol u 

• is-saħħa



 

L-edukazzjoni

• L-għeluq tal-iskejjel u childcare centres 

• Ħafna nisa kellhom jaħdmu mid-dar kif ukoll jieħdu 
ħsieb it-tfal 

• L-impatt fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-
xogħol



 

Ix-xogħol

• Xogħol imħallas 

• Globalment, matul il-pandemija, in-nisa 
tilfu l-impjieg tagħhom iktar mill-irġiel

• Skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali 
tax-Xogħol (l-ILO), fl-2020, madwar 5%
tan-nisa spiċċaw tilfu l-impjieg tagħhom 
meta mqabbel ma’ 3.9% tal-irġiel



 

• Xogħol mhux imħallas 

• Qabel l-imxija tal-COVID-19, in-nisa fl-UE kienu 
jqattgħu aktar ħin fuq responsabbiltajiet tal-kura li 
mhumiex imħallsa – EIGE

EU: 85% tan-nisa,  67% tal-irġiel 
MT: 85% tan-nisa, 58% tal-irġiel 

Ix-xogħol (2)



 

• Il-COVID-19 kabbret l-inugwaljanza bejn is-sessi fit-
tqassim ta’ dawn ir-responsabbiltajiet

• Ir-riżultati tar-riċerka tal-NCPE juru li, matul il-
pandemija, iż-żieda fin-numru ta' sigħat meħtieġa 
f’xogħol tad-dar u kura tat-tfal żdiedu aktar għan-
nisa milli għall-irġiel, filwaqt li l-ħin mgħoddi fid-
divertiment, il-kura personali u l-irqad naqas 
aktar għan-nisa milli għall-irġiel

Ix-xogħol (3)



 

• Skont l-Indiċi tal-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi tal-EIGE, qabel il-
pandemija, 85% tan-nisa u 58% 
tal-irġiel kienu jerfgħu 
responsabbiltajiet tal-kura li 
mhumiex imħallsa

• L-istħarriġ tal-NCPE juri li 
madwar 19.5% tan-nisa 
rrapurtaw żieda ta’ 13-il siegħa 
jew aktar f’kura tat-tfal meta 
mqabbel ma’ 10.7% tal-irġiel

Ix-xogħol (4)



 

Is-saħħa

• Il-maġġoranza (76%) tal-ħaddiema fil-qasam tas-
saħħa fl-UE huma nisa - EIGE

• In-nisa mhux biss ipprovdew il-kura bħala ħaddiema 
fil-qasam tas-saħħa iżda kellhom ukoll iġorru l-piż tar-
responsabbiltajiet tad-dar u tal-kura li mhumiex 
imħallsa



 

• Min huma l-frontliners? 

• Il-frontliners mhumiex biss il-ħaddiema fil-kura tas-saħħa 
iżda huma wkoll l-għalliema u l-care workers

• 93% tac-child care workers u l-għalliema huma nisa

• 86% tal-personal care workers fis-servizzi tas-saħħa huma 
nisa 

• 95% tad-domestic cleaners u l-helpers huma nisa – EIGE

• Dan ukoll jurina li n-nisa qegħdin f’riskju ogħla li jiġu 
infettati mill-virus tal-COVID-19

Is-saħħa (2)



 

• Nisa anzjani

Il-Gruppi l-aktar milquta minn din il-kriżi

• Il-pandemija qiegħda tqiegħed lil anzjani f'riskju akbar ta’
faqar, diskriminazzjoni u iżolament

• Day care centers u faċilitajiet oħrajn ingħalqu – dan affettwa
l-aktar lin-nisa anzjani – EQUINET

• L-użu akbar tas-servizzi tas-saħħa online ħoloq ostakli
addizzjonali għal persuni fil-faqar, inkluż nisa anzjani, li
m’għandhomx aċċess għall-internet - EQUINET



 

• Nisa f’sitwazzjonijiet abbużivi

Il-Gruppi l-aktar milquta minn din il-kriżi (2)

• Żieda fil-każi ta’ vjolenza domestika mhux biss fl-Ewropa iżda madwar
id-dinja.

• F’Malta, fl-ewwel nofs tal-2020, ġew irrappurtati madwar 15% aktar
każi ta’ vjolenza domestika meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2019

• Madwar 80/90% tal-każi ta’ vjolenza domestika huma mwettqa mill-
irġiel kontra n-nisa

• Miżuri restrittivi, pressjonijiet soċjo-ekonomiċi, insigurtà ekonomika, u
xogħol mid-dar huma ftit mill-fatturi li setgħu jikkontribwixxu għal
żieda fil-vjolenza

• F’dan il-perjodu ta’ kriżi kienet aktar diffiċli sabiex in-nisa jaċċessaw is-
servizzi ta’ għajnuna



 

• Nisa li qegħdin jistennew tarbija

• Biex jitnaqqas ir-riskju ta’ infezzjoni 
għal nisa li qegħdin jistennew tarbija, 
il-kura tal-maternità nbidlet, b’ħafna 
servizzi jiġu offruti online jew permezz 
tat-telefown 

• Dan ħoloq sfidi u tħassib dwar it-twelid 
u s-saħħa fiżika u mentali tal-omm

Il-Gruppi l-aktar milquta minn din il-kriżi (3)



 

• Nisa f’xogħol prekarju

Il-Gruppi l-aktar milquta minn din il-kriżi (4)

• L-impatt ekonomiku tal-pandemija Covid-19 qiegħed
jirriżulta f'riċessjoni globali

• Dawk f’impjieg prekarju huma aktar f’riskju b'paga aktar
baxxa, bi protezzjoni legali aktar dgħajfa u diffikultajiet
biex ikollhom aċċess għall-protezzjoni soċjali

• L-istatistika tal-EIGE turi li 26.5% tan-nisa madwar l-UE
jinsabu f’impjieg prekarju, meta mqabbla ma’ 15.1% tal-
irġiel



 

• Nisa immigranti

Il-Gruppi l-aktar milquta minn din il-kriżi (5)

• Madwar id-dinja, in-nisa u l-irġiel immigranti
huma vulnerabbli għal COVID-19 u mard
ieħor bħala riżultat ta’ għajxien
f'kundizzjonijiet iffullati wisq, nuqqas ta'
sanità, u nuqqas ta’ aċċess għal kura tas-
saħħa deċenti jew programmi ta' tilqim

• Nisa immigranti jistgħu jiffaċċjaw ostakli
għall-aċċess għall-kura tas-saħħa, bħal-
lingwa, l-ispejjeż finanzjarji, restrizzjonijiet
legali u nuqqas ta’ għarfien tas-servizzi
disponibbli - EIGE



 

It-Triq ‘il quddiem

• X’qed nitgħallmu minn din il-pandemija?
• X’jista’ jsir f’dan ir-rigward?
• U x’inhi t-triq ‘il quddiem?



 

Grazzi



 

Gattard House, National Road
Blata l-Bajda HMR 9010

Tel: 2295 7850

Email: equality@gov.mt
Website: www.ncpe.gov.mt

NCPE

mailto:equality@gov.mt

