
 

 

 

 

 

Lejn Qafas għall-Integrazzjoni tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 

 

DOKUMENT TA’ KONSULTAZZJONI 

 

A.1 Strateġija u Pjan ta' Azzjoni  

 

Din l-istrateġija għandha tipprovdi viżjoni għall-atwazzjoni ta' miżuri għall-ugwaljanza bejn il-

ġeneri waqt żmien medju, kif ukoll biex tistabbilixxi qafas għall-avvanz u t-tisħiħ tal-pożizzjoni 

tan-nisa fis-soċjetà, kemm fuq livell vertikali kif ukoll orizzontali. Għandha tipprovdi politika 

indirizzata għall-entitajiet governattivi u partijiet interessati oħra, bil-għan li tiggarantixxi 

standards għoljin f'dan il-qasam. L-istrateġija se tkun qed issegwi oħrajn li ġew żviluppati mill-

HRID flimkien ma' msieħba ewlenin. Dawn huma: 

 

 Tħassib tas-Soċjetà: Strateġija u Pjan ta' Azzjoni dwar il-Vjolenza abbażi tal-Ġeneru u 

l-Vjolenza Domestika - Viżjoni 20201;  

 Integrazzjoni = Appartenenza: Strateġija u Pjan ta' Azzjoni għall-Integrazzjoni tal-

Migranti - Viżjoni 20202; u 

 Strateġija u Pjan ta' Azzjoni għall-Ugwaljanza tal-persuni LGBTIQ 2018 - 20223.  

 

Ir-riċerki u d-diskussjonijiet fi ħdan il-CCWR wasslu għall-identifikazzjoni ta' oqsma ewlenin 

għall-avvanz tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Dawn sabiex nindirizzaw il-lakuni bejn il-ġeneri u l-

ostakli strutturali li jippersistu f'diversi oqsma, li jipperpetwaw l-isterjotipi bejn il-ġeneri u 

jillimitaw il-kapaċità tan-nisa li jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. 

 

                                                      
1 Implimentat mill-HRID bejn l-2017 u l-2018, u mill-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Abbażi tal-Ġeneru u l-Vjolenza Domestika mill-2019 
2 Implimentata mit-Taqsima tal-Integrazzjoni fi ħdan l-HRID 
3  Implimentat mit-Taqsima tal-Orjentazzjoni Sesswali, l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi tas-Sess (SOGIGESC) 
fi ħdan l-HRID 

https://meae.gov.mt/en/Documents/GBV_DV%20Strategy%20and%20Action%20Plan%20publication.pdf
https://meae.gov.mt/en/Documents/GBV_DV%20Strategy%20and%20Action%20Plan%20publication.pdf
https://meae.gov.mt/en/Documents/migrant%20integration-EN.pdf
https://meae.gov.mt/en/Documents/migrant%20integration-EN.pdf
https://meae.gov.mt/en/Documents/LGBTIQ%20Action%20Plan/LGBTIQActionPlan_20182022.pdf


Intlaħaq ftehim bejn il-CCWR u l-HRID sabiex il-pjan ta' azzjoni jiffoka fuq tmien pilastri bbażati 

fuq l-oqsma inklużi fl-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri (GEI)4 tal-Istitut Ewropew għall-

Ugwaljanza bejn il-Ġeneri (EIGE). Dawn huma: 

 

1. Id-dritt għal trattament ugwali 

2. Aċċess u opportunitajiet indaqs fuq il-post tax-xogħol u l-ġlieda kontra d-differenza fil-

pagi abbażi tal-ġeneru 

3. Indipendenza finanzjarja 

4. Aċċess u opportunitajiet indaqs għall-għarfien u l-edukazzjoni 

5. Ko-responsabbiltà u bilanċ bejn ix-xogħol, ħajja privata u tal-familja 

6. Aċċess u opportunitajiet indaqs għal pożizzjonijiet ta' awtorità għan-nisa u l-irġiel 

7. Aċċess u opportunitajiet indaqs għas-servizzi tas-saħħa u l-benesseri ġenerali 

8. Intersezzjonalità 

 

Fid-dawl tal-fatt li l-istrateġija u l-pjan ta' azzjoni sabiex tiġi indirizzata l-vjolenza abbażi tal-

ġeneru u l-vjolenza domestika kienet adottata fl-2017 u se tibqa' attiva sa tmiem l-2020, il-

kwistjoni tal-vjolenza mhix se tkun indirizzata direttament b'dan id-dokument. 

 

A.2 It-tmien pilastri identifikati 

 

L-ewwel Pilastru: Id-dritt għal trattament ugwali 

 

L-għan ta' dan il-pilastru hu li jittejjeb il-qafas kontra d-diskriminazzjoni u favur l-ugwaljanza 

bejn il-ġeneri bil-ħsieb li jiggarantixxi l-ugwaljanza fil-prattika billi jiġi adottat metodu ta' 

integrazzjoni tal-ġeneru fis-servizz pubbliku u s-settur pubbliku b'rekwiżiti u obbligi ċari. 

Hemm bżonn li dan il-pilastru jesplora miżuri innovattivi biex jiżgura l-ugwaljanza bejn il-

ġeneri fi ħdan il-kumpaniji jew l-istrutturi tal-organizzazzjonijiet u / jew l-industrija in ġenerali. 

 

 

                                                      
4 https://eige.europa.eu/gender-equality-index  

https://eige.europa.eu/gender-equality-index


It-tieni Pilastru: Aċċess u opportunitajiet indaqs fuq il-post tax-xogħol u l-ġlieda kontra d-

differenza fil-pagi abbażi tal-ġeneru 

 

L-għan ta’ dan il-pilastru hu li jiggarantixxi aċċess ugwali u opportunitajiet indaqs fi kwalunkwe 

settur tax-xogħol filwaqt li jiġġieled is-segregazzjoni bejn il-ġeneri u d-differenza fil-pagi 

abbażi tal-ġeneru. Din l-istrateġija għandha wkoll l-għan li tindirizza l-iżbilanċ bejn il-ġeneri, u 

tipproponi soluzzjonijiet għas-settur tal-informazzjoni, il-kompjuter u t-teknoloġija (ICT). 

 

It-tielet Pilastru: Indipendenza finanzjarja 

 

L-għan ta’ dan il-pilastru hu li tiżdied l-indipendenza ekonomika tan-nisa permezz ta’ tkattir 

tal-attività fis-suq tax-xogħol formali, u r-reviżjoni ta’ tassazzjoni u prattiki ta’ rifużjoni 

inugwali. Dan il-pilastru jeħtieġ jesplora skemi ta’ inċentivi biex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-

nisa fis-suq tax-xogħol. 

 

Ir-raba' Pilastru: Aċċess u opportunitajiet indaqs għall-għarfien u l-edukazzjoni 

 

L-għan ta’ dan il-pilastru hu li jimpjanta l-prinċipju tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il- 

ġeneri fis-sistema edukattiva, kemm dik formali u dik informali, biex nilħqu l-membri kollha 

tas-soċjetà. Dan il-pilastru jeħtieġ li jintegra l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-sistema edukattiva 

kollha, u jiffoka fuq l-edukazzjoni ta’ sensitizzazzjoni tal-ġeneru sabiex ikunu identifikati u 

indirizzati tal-isterjotipi tal-ġeneru. Fid-dawl tan-nuqqas ta’ rapreżentazzjoni tan-nisa, dan il-

pilastru jrid jipprovdi attenzjoni partikolari lejn is-suġġetti tax-xjenza, teknoloġija, inġinerija, 

u matematika (STEM). 

 

Il-ħames Pilastru: Ko-responsabbiltà u bilanċ tax-xogħol, ħajja privata u tal-familja 

 

L-għan ta' dan il-pilastru hu li jiffoka fuq il-bilanċ tax-xogħol, il-ħajja privata u tal-familja, 

permezz tal-qsim tar-responsabbiltajiet ta’ kura u dmirijiet oħra. Dan il-pilastru jeħtieġ li 

jinkoraġġixxi politika ta’ prattiki favur il-familja fuq il-post tax-xogħol, u jesplora servizzi oħra 

biex jindirizza l-lakuni fir-rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u r-responsabbiltajiet tal-familja. 

 



Is-sitt Pilastru: Aċċess u opportunitajiet indaqs għal pożizzjonijiet ta' awtorità għan-nisa u l-

irġiel 

 

L-għan ta' dan il-pilastru hu li jibbilanċja l-parteċipazzjoni tan-nisa u l-irġiel fit-teħid tad-

deċiżjonijiet politiċi u pubbliċi. Dan il-pilastru jeħtieġ li jiffoka fuq rappreżentanza aħjar tan-

nisa fil-parlament u bordijiet maħtura mill-gvern. Barra minn hekk, dan il-pilastru jeħtieġ li 

jqajjem kuxjenza dwar il-ħtieġa li tinkiseb l-ugwaljanza ta’ rappreżentanza u l-qsim tal-poter 

bejn in-nisa u l-irġiel. 

 

Is-seba’ Pilastru: Aċċess u opportunitajiet indaqs għas-servizzi tas-saħħa u l-benesseri ġenerali 

 

L-għan ta' dan il-pilastru hu li jippromwovi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-kura tas-saħħa u l-

benesseri soċjali. Dan il-pilastru jeħtieġ li jiffoka fuq kampanji edukattivi għall-pubbliku 

ġenerali. Jeħtieġ ukoll li jiġu indirizzati l-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa sabiex tiġi 

żgurata l-ugwaljanza bejn il-ġeneru fil-qasam tax-xogħol u tingħata attenzjoni partikolari lil 

ċertu kundizzjonijiet li jaffettwaw xi ġeneru aktar minn ieħor. 

 

It-tmien Pilastru: Intersezzjonalità 

 

L-għan ta’ dan il-pilastru hu li jindirizza l-identitajiet multipli tan-nisa u l-forom ta’ 

diskriminazzjoni relatati, biex tiżgura li l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri twassal 

għall-ugwaljanza sostantiva għan-nisa kollha irrispettivament minn karatteristiċi personali 

oħra. 

 

B.  Leġiżlazzjoni 

 

Din il-liġi dwar l-integrazzjoni tal-ġeneru għandha temenda l-leġiżlazzjoni li bħalissa 

tipperpetwa trattament differenzjat għan-nisa u l-irġiel, tintroduċi dispożizzjonijiet għall-

eliminazzjoni tad-differenza fil-pagi abbażi tal-ġeneru u tistabbilixxi struttura biex tintegra l-

ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-soċjetà kollha.  

 


