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L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn 
is-Sessi (EIGE) huwa korp awtonomu tal-Un-
joni Ewropea, stabbilit biex jikkontribwixxi għal 
u jsaħħaħ il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi, inkluża l-integrazzjoni tal-perspettiva 
tal-ġeneri fil-politiki kollha tal-UE u l-politiki nazz-
jonali li joħorġu minnhom, u għall-ġlieda kontra 
d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, kif ukoll 
biex tiżdiedi is-sensibilizzazzjoni fost iċ-ċittadini 
tal-UE dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi.

L-EIGE għandu l-għan li jsir iċ-ċentru tat-tagħrif Ew-
ropew dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-ixprunatur 
fl-iżvilupp ta’ evidenza affidabbli, fil-ġbir ta’ tagħrif 
u fil-qsim tal-esperjenzi u tagħrif espert siewi. Pe-
ress li l-bidu tal-operazzjonijiet kien fl-2010, l-EIGE 
ċċelebra l-għeluq tal-ħames snin tiegħu fl-2015.

X’inhu l-kuntest tal-ħidma tal-
EIGE?

Għalkemm l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
kienet waħda mill-prinċipji fundamentali tal-Un-
joni Ewropea sa mill-bidu nett, għad hemm evi-
denza ċara ta’ diskrepanza demokratika fir-rig-
ward tal-involviment tan-nisa fit-tfassil tal-politika 
tal-UE. Minkejja impenn qawwi u progress riċenti, 
l-Unjoni Ewropea għadha biss nofs triq lejn soċjetà 
ta’ ugwaljanza bejn is-sessi.

X’inhu l-EIGE?

(Mix-xellug għal-lemin) Viviane Reding, li dak iż-żmien 
kienet il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Dalia 
Grybauskaitė, il-President tal-Litwanja, u Martin Schulz, 
il-President tal-Parlament Ewropew, matul iċ-ċerimonja 
tal-ftuħ tad-Dar tal-UE f’Vilnius, Mejju 2013.

L-EIGE jopera fi ħdan il-qafas tal-politiki u inizjattivi 
tal-Unjoni Ewropea, jissodisfa l-objettivi u l-kompi-
ti assenjati lilu mill-Parlament Ewropew u mill-Kun-
sill tal-Unjoni Ewropea. Jikkontribwixxi għal tfassil 
tal-politika informata aħjar bit-twassil ta’ għarfien 
espert lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Istati Membri 
u lill-Parlament Ewropew u jinvolvi wkoll lill-pajjiżi 
ta’ qabel l-adeżjoni fl-attivitajiet tiegħu.
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Id-19 ta’ Ġunju 2015 — Jum għall-pubbliku f’għeluq snin l-EIGE

Il-viżjoni tal-Istitut hija li:

jagħmel l-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel realtà għall-Ewropej kollha u nies 
oħrajn.

U l-missjoni tiegħu hija:

li jsir iċ-ċentru Ewropew tat-tagħrif dwar 
kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn is-sessi.

L-EIGE jitmexxa minn Bord Amministrattiv 
magħmul minn 18-il rappreżentant mill-Istati 
Membri u minn rappreżentant wieħed mill-Kum-
missjoni Ewropea. Il-Forum ta’ Esperti tal-Istitut 
jappoġġa lill-EIGE bħala korp konsultattiv.
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L-EIGE qed jappoġġja lill-presidenzi tal-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea fir-reviżjoni tal-implimen-
tazzjoni tal-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Beijing 
(BPfA) fl-Istati Membri. Il-BPfA hija l-impenn fil-li-
vell tan-NU li l-UE ħadet fl-1995.

Sa mill-2010, l-EIGE ppubblika tmien rapporti u 
nota ta’ riċerka dwar l-oqsma kritiċi tat-tħassib 
għall-BPfA, li ddaħħlu fil-proċess tat-tfassil tal-poli-
tika permezz tal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar 
l-Impjiegi, il-Politika Soċjali, is-Saħħa u l-Affarijiet 
tal-Konsumatur (EPSCO).

L-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-indipendenza ekonomika: xogħol 
part-time u impjieg indipendenti

Ir-rapport dwar “L-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-in-
dipendenza ekonomika” innota li r-rata ta’ impjieg 
tal-irġiel laħqet il-mira tal-Ewropa 2020 b’75% fl-
2012, filwaqt li r-rata ta’ impjieg għan-nisa baqgħet 
baxxa, b’62%. Ir-rapport juri li 14-il Stat Membru 
kisbu, jew kienu qrib ħafna, il-miri tal-Ewropa 2020 
f’termini ta’ rati ta’ impjieg għall-irġiel, iżda l-Istati 
Membri kollha, minbarra l-Iżvezja, naqsu milli jisso-
disfaw il-mira tal-Ewropa 2020 fir-rigward tal-imp-
jiegi għan-nisa.

Abbażi tar-rapport tal-EIGE, il-Kunsill EPSCO talab 
lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jappoġġ-
jaw bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja għan-ni-
sa u l-irġiel, permezz tat-tħeġġiġ tal-qsim ugwali 
tar-responsabbiltajiet ta’ kura u dawk domestiċi 
permezz ta’ kombinazzjoni ta’ miżuri differenti 
(Kunsill tal-UE, 2014 a).

Beijing+20: ir-raba’ reviżjoni tal-
implimentazzjoni tal-Pjattaforma ta’ 
Azzjoni ta’ Beijing fl-Istati Membri tal-UE

Ir-rapport Beijing+20 huwa r-raba’ reviżjoni ta’ 
żviluppi globali fil-livell ta’ UE fir-rigward tat-12-
il qasam kritiku ta’ tħassib tal-BpfA. Huwa jirra-
ppreżenta t-tendenzi prinċipali, il-progress u 
l-isfidi maġġuri fl-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE 
mill-2007 sal-2012.

Abbażi tar-riżultati tar-rapport tal-EIGE Beijing+20, 
il-Kunsill EPSCO talab lill-Istati Membri u lill-Kum-
missjoni biex jieħdu azzjoni ulterjuri sabiex jindiriz-
zaw l-isfidi li għad baqa’ fil-qasam tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi, inkluż diskrepanzi bejn is-sessi fl-edu-
kazzjoni u fit-taħriġ, fis-suq tax-xogħol, fil-qsim 
tar-responsabbiltajiet domestiċi u dawk tal-kura, 
fil-paga u l-pensjonijiet u fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
(Kunsill tal-UE, 2014 b).

Il-monitoraġġ tal-Pjattaforma  
ta’ Azzjoni ta’ Bejing fl-UE
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Diskrepanza bejn is-sessi fil-pensjonijiet 
fl-UE: nota ta’ riċerka għall-Presidenza 
Latvjana

Il-pensjonijiet huma kruċjali biex jiżguraw anzjan-
ità dinjituża u l-prevenzjoni tal-faqar fix-xjuħija. Fl-
2012, id-diskrepanza medja bejn is-sessi fil-pens-
jonijiet, li tista’ titqies bħala s-somma ta’ għomor 
persuna ta’ inugwaljanzi bejn is-sessi, għat-28 Stat 

Membru tal-UE kienet 
ta’ 38%. Dan ifisser li 
filwaqt li l-pensjonijiet 
b’mod ġenerali jaffaċċ-
jaw riskju ogħla ta’ faqar, 
huwa saħansitra aktar 
evidenti għan-nisa u 
jeħtieġ li jiġi indirizzat 
b’mod urġenti. Aqra 
n-nota ta’ riċerka hawn-
hekk.

In-nisa fil-poter u t-teħid tad-deċiżjonijiet

Fir-rapport tiegħu taħt il-Presidenza Lussembur-
giża, l-EIGE analizza żbilanċi bejn is-sessi fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet fl-oqsma politiċi, ekonomiċi u 
soċjali. L-aktar data riċenti tenfasizza r-rappreżen-
tanza żejda tal-irġiel fl-oqsma kollha tal-ħajja pub-
blika, l-aktar sinifikanti fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
ekonomiċi u soċjali. Ir-rapport jirrakkomanda titjib 
fil-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u fl-implimen-
tazzjoni ta’ tibdil istituzzjonali bħal miżuri ċentra-
li. Għalkemm l-oqsma politiċi u ekonomiċi huma 
prominenti fuq l-aġenda tal-politika, l-iżbilanċi 
bejn is-sessi fit-teħid tad-deċiżjonijiet f’oqsma soċ-
jali oħrajn, bħall-isport, il-midja u r-riċerka, jeħtieġu 
ħafna aktar viżibbiltà u azzjoni. Aqra r-rapport 
hawnhekk.

Gender gap in pensions in the EU 
Research note to the Latvian Presidency

Ir-rapport tal-EIGE dwar il-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Bejing (2010-2015)

Vjolenza fuq 
in-nisa — appoġġ 

għall-vittmi

Qasam D

Nisa fil-poter 
u fit-teħid tad-

deċiżjonijiet

Qasam G

Diskrepanza 
bejn is-sessi fil-

pensjonijiet

Qasam F

Tibdil fil-klima

Qasam K

Teħid ta’ 
deċiżjonijiet f’or-
ganizzazzjonijiet 

tal-midja

Qasam J

L-effettività 
tal-mekkaniżmi 
instituzzjonali

Qasam H

Rikonċiljazzjoni 
tax-xogħol u 

l-ħajja tal-familja

Qasam F

Xogħol 
part-time 
u impjieg 

indipendenti

Qasam F

BPfA

http://bookshop.europa.eu/mt/gender-gap-in-pensions-in-the-eu-pbMH0415087/
http://bookshop.europa.eu/mt/gender-gap-in-pensions-in-the-eu-pbMH0415087/
http://bookshop.europa.eu/en/advancing-gender-equality-in-political-decision-making-pbMH0415104/
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12,64

14,16

15,68

17,20

18,72

20,24

21,76

23,28

24,80

Il-bażi tad-data tal-EIGE “Nisa u rġiel fl-UE — Fatti u figuri”.  
Mappa li turi indikatur 21: Rata f’riskju ta’ faqar.

Il-bażi ta’ data tal-EIGE “Nisa u rġiel fl-UE — 
Fatti u figuri”

Jekk qed tfittex l-aktar data reċenti, komparattiva 
u affidabbli dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-Istati 
Membri fuq livell tal-UE, il-bażi ta’ data tal-EIGE hija 
s-sors it-tajjeb! Tkopri l-indikaturi kollha ta’ Beijing 
approvati mill-Kunsill tal-EPSCO sa mill-1999, l-ak-
tar informazzjoni aġġornata fil-livell tal-Istati Mem-
bri u tal-UE u reviżjonijiet dwar il-progress għal 
kważi it-12-il qasam kollha tal-BpfA. Bl-għajnuna 
ta’ mappa interattiva, tabelli tad-data u grafiċi, inti 
malajr tista’ tikseb ħarsa ġenerali tas-sitwazzjoni ta’ 
Stat Membru individwali u tal-Istati Membri per-
mezz ta’ tqabbil.

Sir af aktar:

• Il-bażi ta’ data tal-EIGE dwar l-indikaturi ta’ 
Beijing: “Nisa u irġiel fl-UE— Fatti u figuri” 
(http://eige.europa.eu/gender-statistics/ 
women-and-men-in-the-eu-facts-and-
figures)

• Ir-rapporti tal-EIGE li jkopru diversi oqsma 
stabbiliti mill-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ 
Beijing: (http://eige.europa.eu/rdc/eige-
publications)

http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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L-EIGE kontra l-vjolenza sessista

Il-vjolenza sessista tirrifletti u ssaħħaħ l-inug-
waljanzi bejn in-nisa u l-irġiel u tibqa’ problema 
maġġuri fl-Unjoni Ewropea. Hija prevalenti fis-soċ-
jetajiet kollha u hija bbażata fuq relazzjonijiet 
ta’ poter inugwali bejn in-nisa u l-irġiel, li jsaħħu 
d-dominanza tal-irġiel fuq in-nisa. Fl-UE, disgħa 
minn kull 10 vittmi ta’ vjolenza minn sieħeb jew 
sieħba intimi huma nisa. Vjolenza ta’ dan it-tip 
tagħmel ħsara mhux biss lin-nisa iżda wkoll lil 
familji u lil komunitajiet sħaħ u lis-soċjetà kollha 
kemm hi.

L-EIGE jimmira li jappoġġja lill-Istati Membri u lill-is-
tituzzjonijiet relevanti kollha, inkluż lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kummissjoni Ewropea, fl-isforzi 
tagħhom biex jiġġieldu u jipprevjenu vjolenza 
b’bażi sessita, billi jipprovdi data affidabbli u data 
komparattiva biex jgħin biex titkejjel l-effettività 
tal-politiki relatati. Għall-ftit snin li ġejjin, ix-xogħol 
tal-EIGE se jieħu l-forma tiegħu permezz tal-qafas 
dwar il-vjolenza kontra n-nisa (2015-2018).

L-EIGE jiffoka fuq 
l-oqsma li ġejjin, fix-
xogħol tiegħu dwar 
vjolenza sessista

VJOLENZA 
DOMESTIKA

SERVIZZ  
TA’ APPOĠĠ  

għan-nisa — vittmi 
ta’ vjolenza 
domestika

VJOLENZA  
SESSWALI

L-ISPIŻA 
TAL-VJOLENZA 

SESSISTA

SORS 
AMMINISTRATTIV 

TAD-DATA fuq 
vjolenza sessista

MUTILAZZJONI 
ĠENITALI  
TAN-NISA

Qasam dwar 
il-VJOLENZA 
fl-Indiċi tal-

Ugwaljanza tas-
Sessi

STATISTIĊI 
SESSWALI, RIĊERKA, 

METODI, GĦODDA 
U PRATTIKI TAJBIN, 
SENSIBILIZAZZJONI
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Sorsi tad-data amministrattiva 
dwar il-vjolenza sessista

Data amministrattiva dwar vjolenza sessista mhi-
jiex miġbura primarjament għal skopijiet statistiċi, 
iżda għall-użu intern ta’ istituzzjonijiet jew aġen-
ziji sabiex jimmonitorjaw l-attivitajiet tagħhom. 
Huma ma jkejlux il-firxa vera tal-vjolenza sessista 
minħabba inċidenti mhux rapportati. Madankollu, 
huma jistgħu jipprovdu informazzjoni dettaljata 
dwar kif servizzi ġudizzjarji, tal-pulizija, tas-saħħa 
u soċjali jirrispondu għal vjolenza sessista, li jist-
għu jagħtu appoġġ għall-iżvilupp u l-valutazzjoni 
tal-politiki u l-miżuri xierqa sabiex jipprevjenu u 
jiġġieldu l-vjolenza sessista kontra n-nisa madwar 
l-Unjoni Ewropea.

L-Istitut irreveda u analizza d-disponibbiltà, 
l-aċċessibiltà, il-komparabbiltà u l-kwalità tad-da-
ta miġbura mill-istituzzjonijiet madwar l-UE, ip-
pubblika żewġ rapporti u żviluppa bażi ta’ data 
fuq sorsi ta’ data amministrattiva dwar il-vjolenza 
sessista (disponibbli f’: http://eige.europa.eu/rdc/
eige-publications).

Mutilazzjoni ġenitali tan-nisa

Il-Mutilazzjoni ġenetali femminili (MĠF) hija 
forma vjolenti ta’ subordinazzjoni tan-nisa u bniet 
li tikkontradixxi bi kbir il-prinċipji tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi. Fl-2012, l-EIGE nieda studju mifrux 
madwar l-UE rigward dan is-suġġett. L-istudju pri-
marjament enfasizza l-fatt li l-prevalenza tal-MĠF 
fl-Ewropa hija estremament diffiċli biex tiġi stmata 
minħabba li d-data hija skarsa. Huwa jisħaq ukoll 
fuq l-importanza ta’ data affidabbli dwar il-pre-
valenza sabiex tiġi appoġġjata l-ġlieda kontra dan 
il-fenomenu fl-UE u fil-bqija tad-dinja.

Il-Kummissjoni Ewropea, fil-komunikazzjoni 
tagħha “Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġe-
netali femminili’’, talbet lill-EIGE biex jiżviluppa 
metodoloġija biex jistma r-riskju tal-mutilazzjo-
ni ġenetali femminili fl-UE. Fl-2013, l-Istitut nieda 
t-tieni studju dwar dan is-suġġett: “Stima tal-bniet 
f’riskju ta’ mutilazzjoni ġenetali femminili fl-Unjoni 
Ewropea’’. L-EIGE żviluppa metodoloġija għall-isti-
ma tar-riskju tal-MĠF u ttestja din il-metodoloġi-
ja fi tliet Stati Membri — l-Irlanda, il-Portugall u 
l-Iżvezja. Is-sejbiet ta’ din ir-riċerka jenfassizaw 
l-importanza tal-kooperazzjoni bejn il-gvernijiet u 
l-komunitajiet fil-prevenzjoni tal-prattika tal-MĠF 
fl-Ewropa u lil hinn minnha.

L-EIGE qiegħed gradwalment jespandi l-iskop 
tar-riċerka tiegħu u d-data tiegħu fir-rigward tal-
MĠF, li jinkludi wkoll bażi ta’ data fuq prattiki taj-
ba, linji gwida ta’ riċerka u rakkomandazzjonijiet 
politiċi.

L-ispejjeż tal-vjolenza sessista fl-UE

Ir-rekwiżiti tad-data għall-istima tal-ispejjeż tal-vjo-
lenza sessista huma kumplessi, u l-kwalità tad-data 
disponibbli hija insuffiċjenti. Fl-2014, l-EIGE ikkum-
missjona studju biex janalizza l-approċċi eżistenti 
u ppropona metodi biex jistmaw l-ispejjeż tal-vjo-
lenza sessista u vjolenza minn sieħeb jew sieħba 
intimi fuq in-nisa fl-Istati Membri kollha.

Ir-rapport, “L-istima tal-ispejjeż fuq il-vjolenza ses-
sita fl-UE”, jipprovdi reviżjoni bir-reqqa u analiżi 
tal-possibbiltajiet metodoloġiċi għal stimi bħal 
dawn. Jinkludi wkoll studju ta’ każ għar-Renju 
Unit. L-istudju jistma li l-ispiża annwali ta’ nuqqas 
ta’ prevenzjoni ta’ din il-vjolenza fl-UE tammonta 
għal GBP 206 biljun (259 biljun euro).

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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Il-laqgħa ta’ diskussjoni dwar “It-tisħiħ tal-kooperazzjoni biex tiġi miġġielda l-mutilazzjoni ġenitali femminili” f’Lisbona 
nfetħet (mix-xellug għal-lemin) mid-Direttur tal-EIGE Virginija Langbakk flimkien mas-Segretarju tal-Istat Portugiż, Te-
resa Morais u mill-President tal-Fondazzjoni Champalimaud, Leonora Beleza.

Vjolenza bejn sieħba intimi

Vjolenza bejn sieħba intimi (xi kultant imsejħa vjo-
lenza domestika jew vjolenza familjari) tibqa’ waħ-
da mill-aktar forom ta’ vjolenza sessista mifruxa. 
Għalkemm l-Istati Membri kollha implimentaw 
miżuri għall-prevenzjoni u għall-ġlieda kontra fo-
rom bħal dawn ta’ vjolenza, xorta waħda hemm 
differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri f’dan 
il-qasam. Biex jippermetti lill-Istati Membri jaqsmu 
l-prattiki tajbin għall-prevenzjoni tal-vjolenza bejn 
sieħba intimi, l-EIGE żviluppa ġabra ta’ riżorsi, 
metodi, għodod u prattiki tajbin dwar il-preven-
zjoni u l-protezzjoni tal-vittmi ta’ din il-forma ta’ 
vjolenza.

Sir af aktar:

• L-għodda ta’ intraċċar tal-UE tal-EIGE fuq 
sorsi ta’ data amministrattiva dwar il-vjolen-
za sessista.

• Ir-rapport dwar “Il-mutilazzjoni ġenitali 
tan-nisa fl-Unjoni Ewropea u fil-Kroazja”.

• Ir-rapport, bi gwida pass, pass, l-iskeda in-
formattiva tal-pajjiż u l-profili — “L-istima 
ta’ bniet f’riskju ta’ mutilazzjoni ġenitali 
femminili fl-Unjoni Ewropea”.

• Il-bażi ta’ data fuq riżorsi, prattika tajba u 
metodi u għodda għall-prevenzjoni u l-qer-
da tal-MĠF.

• L-Istudju “L-istima tal-ispejjeż fuq il-vjolenza 
sessista fl-Unjoni Ewropea”.

• Il-materjal kollu relatat mal-vjolenza sessista  
jista’ jinsab fuq: http://eige.europa.eu/ 
gender-based-violence

http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
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Għalkemm uħud mill-Istati Membri inkorporaw 
fokus speċifiku fuq l-irġiel fi ħdan il-qafas tal-poli-
tika dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi tagħhom, 
żviluppi bħal dawn huma pjuttost irregolari bejn 
l-Istati Membri u mhumiex imwettqa b’mod sos-
tenibbli.

L-irwol tal-irġiel fil-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi sar dejjem aktar is-suġġett ta’ studji 
u politiki dwar is-sessi fl-UE. Il-pjan direzzjon-
ali tal-Kummissjoni Ewropea għall-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel 2006–2010 jisħaq fuq il-
ħtieġa li l-irġiel ikunu aktar involuti f’attivitajiet 
ta’ kura. L-istrateġija għall-ugwaljanza bejn in-ni-
sa u l-irġiel 2010–2015 tgħid li l-ugwaljanza bejn 
is-sessi teħtieġ il-kontribuzzjoni attiva, appoġġ u 

parteċipazzjoni tal-irġiel u li l-politiki għandhom 
jindirizzaw l-inugwaljanzi relatati mas-sessi li jaf-
fettaw lis-subien/lill-irġiel, bħar-rati ta’ litteriżmu, 
tluq mill-iskola qabel iż-żmien u saħħa fuq il-post 
tax-xogħol.

Is-sit web tal-EIGE fih l-istudju dwar “L-involvi-
ment tal-irġiel f’inizjattivi għall-ugwaljanza bejn 
is-sessi” u l-Bażi ta’ data dwar l-Irġiel u Organiz-
zazzjonijiet għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. L-Isti-
tut jagħti viżibilità lill-inugwaljanzi bejn is-sessi li 
jaffettwaw l-irġiel u jenfasizza l-impenn tal-irġiel 
fl-appoġġ tagħhom għall-ugwaljanza bejn is-ses-
si, pereżempju billi jippreżenta x-xogħol tal-irġiel 
permezz ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, bħall-
White Ribbon Campaign.

L-irġiel u l-ugwaljanza bejn is-sessi

Il-President tal-Parlament Ewropew, Martin Schulz, jappoġġja l-White Ribbon Campaign.

“Nikkundanna bil-qawwa kollha 
kwalunkwe vjolenza kontra l-bniet 
u n-nisa u nsellem mill-qalb lil 
dawk kollha li jiġġieldu kontra 
din il-vjolenza u jgħinu lill-vittmi, 
bħar-rebbieħ tal-Premju Sakharov 
tal-2014, is-Sur Denis Mukwege. 
Huwa faċli li wieħed jikkundanna 
din il-vjolenza li b’mod ċar mhijiex 
aċċettabbli, iżda aħna lkoll għandna 
naraw kif nistgħu nikkontribwixxu 
biex fil-verità nwaqqfuha u kif nist-
għu ngħinu lill-vittmi.”

Martin Schulz
President tal-Parlament Ewropew
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Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Il-miżura komprensiva tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE

L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi, żviluppat 
mill-EIGE u mniedi fl-2013, huwa għodda ta’ kejl 
unika li tissintetizza l-kumplessità tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi f’miżura interpretabbli u faċli għall-
utent. Huwa partikolarment utli għal dawk li jfasslu 
l-politika fl-Unjoni Ewropea għaliex huwa bbażat 
fuq il-qafas politiku tal-UE.

Huwa ffurmat billi jiġu kkombinati indikaturi tas-
sess, skont qafas kunċettwali, f’miżura sommarja 
waħdanija. Jikkonsisti minn sitt oqsma ewlenin 
(xogħol, flus, għarfien, żmien, poter u saħħa) u 
żewġ oqsma satellitari (inugwaljanzi u vjolen-
za li huma interkonnessi ma’ xulxin). Dawn l-oqs-
ma satellitari jintużaw biex jinkludu l-fenomeni li 
japplikaw għal grupp magħżul tal-popolazzjoni.

Oqsma u sub-oqsma tal-qafas kunċettwali tal-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi.

Indiċi tal-
Ugwaljanza 
bejn is-Sessi

Xogħol
 § Partiċipazzjoni
 § Segregazzjoni

 § Kwalità ta’ Xogħol

Żmien
 § Attivitajiet ekonomiċi

 § Attivitajiet ta’ kura
 § Attivitajiet soċjali

Għarfien
 § Kisba

 §  Segregazzjoni
 § Tagħlim tul il-ħajja

Poter
 § Politiku
 § Soċjali

 § Ekonomiku

Flus
 § Riżorsi finanzjari

 § Sitwazzjoni  
ekonomika

Saħħa
 § Status
 § Imġiba
 § Aċċess

Inugwaljanzi 
li huma 

interkonnessi 
ma’ xulxin

Vjolenza
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L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi jassenja 
punteġġi minn 1 sa 100 għall-Istati Membri, fejn 
in-numru 1 ifisser inugwaljanza totali u n-numru 
100 jfisser ugwaljanza sħiħa. Il-punteġġi jingħataw 
għall-medja tal-UE, għal kull Stat Membru u 
għall-oqsma rispettivi. L-indiċi jkejjel diskrepanzi 
bejn is-sessi li huma aġġustati minn livelli ta’ kis-
ba biex jiġi żgurat li punteġġ għoli jirrifletti kemm 
id-diskrepanzi żgħar bejn is-sessi (jew in-nuqqas 
tagħhom) kif ukoll sitwazzjoni globali tajba għal 
kulħadd.

L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn 
is-Sessi 2015: l-ugwaljanza bejn is-
sessi mkejla maż-żmien

L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2015, imniedi 
f’Ġunju 2015, ikejjel kemm kienet ’il-bogħod jew 
kemm kienet viċin l-UE milli tikseb l-ugwaljanza 
bejn is-sessi fis-snin 2005, 2010 u 2012. Ir-riżultati 
huma pprovduti għall-Istati Membri kollha u għall-
UE kollha, fuq livelli ta’ qasam u sub-qasam.

L-indiċi juri ftit avvanz fl-ugwaljanza bejn is-sessi 
bejn l-2005 u l-2012. Il-punteġġ għat-28 Stat Mem-
bru żdied minn 51.2 fl-2005 għal 52.9 (minn 100) 
fl-2012, u dan juri li l-UE tibqa’ nofs triq lejn l-ug-
waljanza bejn is-sessi.

Fl-UE fit-totalità tagħha, il-qasam tal-poter — li 
jkejjel ir-rappreżentazzjoni fit-teħid tad-deċiżjoni 
ekonomika u politika — juri l-ikbar sinjali ta’ prog-
ress, filwaqt li l-ikbar defiċit huwa viżibbli fil-qasam 
taż-żmien — li jirrifletti l-mod kif in-nisa u l-irġiel 
iqattgħu l-ħin tagħhom fuq attivitajiet ta’ kura u 
divertiment.

Barra minn hekk, l-indiċi joffri l-ewwel pass biex 
tiġi żviluppata miżura komposta ta’ vjolenza fuq 
in-nisa, ibbażata fuq id-data miġbura mill-Aġenzi-
ja tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentli 
permezz ta’ “L-Istħarriġ dwar il-vjolenza fuq in-ni-
sa” maħruġ fl-Ewropa kollha.

L-ewwel tentattiv biex tiġi mkejla l-vjolenza fuq 
in-nisa jikkonferma n-neċċessità tal-ġbir ta’ data 
b’mod regolari biex jiġu pprovduti l-pedamenti 
għall-valutazzjonijiet statistiċi affidabbli u biex 
ikun jista’ jsir kejl aħjar u aktar effettiv biex tinqered 
il-vjolenza sessista.

Tista’ tara l-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fuq: 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-
equality-index.

Il-Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja, Konsumaturi u Ugwaljanza bejn is-Sessi, Věra Jourová, titkellem waqt il-konfe-
renza tal-Indiċi dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, f’Ġunju 2015, fi Brussell.

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
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L-istatistika dwar l-ugwaljanza bejn 
is-sessi f’post wieħed

Il-bażi ta’ data tal-EIGE dwar 
l-Istatistika tas-Sessi

Din il-bażi ta’ data hija sors komprensiv 
għall-istatistika tas-sessi u informazzjoni dwar as-
petti varji tal-(in)ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel.

Il-bażi ta’ data sejra tappoġġja l-kejl ta’ jekk, jew 
safejn, l-ugwaljanza bejn is-sessi qiegħda tinkiseb 
fil-prattika. Il-bażi ta’ data se taġixxi wkoll bħala 
riżorsa affidabbli għall-formulazzjoni u l-moni-
toraġġ tal-politiki li huma ta’ benifiċċju kemm 
għan-nisa kif ukoll għall-irġiel u sejra tiffaċilita 
iktar it-teħid ta’ deċiżjoni informattiva lejn l-av-
vanz tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Pereżempju, 
sejra tiffaċilita l-analiżi tas-sessi permezz tal-aċċess 

għall-istatistika li turi jekk in-nisa u l-irġiel jallokawx 
il-ħin tagħhom b’mod differenti bejn impjieg bi 
ħlas u xogħol mhux imħallas bħal kura jew aċċess 
inugwali għall-edukazzjoni, saħħa jew riżorsi 
ekonomiċi.

Il-bażi ta’ data hija mmirata biex tipprovdi evi-
denza statistika li tista’ tintuża biex tappoġġa jew 
tikkumplimenta l-ħidma futura u kurrenti tal-Kum-
missjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi 
u tgħin lill-Istati Membri jimmonitorjaw il-progress 
tagħhom.

Tista’ taċċessa l-bażi ta’ data minn:  
http://eige.europa.eu/gender-statistics

Il-paġna ewlenija tal-Bażi ta’ Data dwar l-Istatistika Bejn is-Sessi.

http://eige.eu/
http://eige.europa.eu/gender-statistics
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X’inhi l-integrazzjoni bejn is-sessi?

L-integrazzjoni bejn is-sessi tħaddnet fuq livell in-
ternazzjonali bħala strateġija lejn ir-realizzazzjoni 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Din tirreferi għall-integ-
razzjoni ta’ perspettiva bejn is-sessi f’kull stadju ta’ 
kull intervent: preparazzjoni, diżinn, implimentazz-
joni, monitoraġġ u evalwazzjoni tal-politiki, miżuri 
regolatorji u programmi ta’ nefqa. L-għan huwa li 
nippromwovu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
fl-oqsma kollha tal-ħajja.

L-EIGE ħoloq pjattaforma onlajn dwar l-integrazz-
joni bejn is-sessi li:

• tipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar x’jistgħu 
jagħmlu l-uffiċjali tal-UE u l-ħaddiema taċ-ċivil 
biex iqisu l-aspetti dwar is-sessi fil-kompiti ta’ 
kuljum tagħhom u r-responsabbiltajiet meta 
jaħdmu f’oqsma politiċi differenti;

• tgħin biex jittejbu l-kompetenzi individwali 
għall-integrazzjoni bejn is-sessi matul l-istad ji 
differenti tal-iżvilupp tal-politika u l-implime-
ntazzjoni; il-fehim tad-disinn, il-pjan, l-im-
plimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwa-
zzjoni tal-politiki minn perspettiva tas-sessi 
sejjer isaħħaħ il-politiki tal-UE u jżid ir-relevanza 
tagħhom lejn is-soċjetà;

• toħloq sistema għall-ħażna u l-aċċess għall-in-
formazzjoni dwar l-integrazzjoni tas-sessi, ink-
luża ħarsa ġenerali tal-mekkaniżmi istituzzjo-
nali fl-UE;

• tipprovdi aċċess għall-bażi ta’ data ta’ riżorsi 
magħżula dwar l-integrazzjoni tas-sessi: għo-
dod u metodi, prattiki tajba, liġijiet u politiki, 
manwali, studji, kaxex tal-għodda u iktar.

Tista’ taċċessa l-pjattaforma billi tmur:  
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

Il-paġna ewlenija tal-EIGE dwar il-pjattaforma tal-integrazzjoni bejn is-sessi.

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
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Prattiki tajba u għodod u metodi

L-għan tax-xogħol dwar il-prattiki t-tajbin huwa 
li tiġi pprovduta evidenza tal-approċċi effettivi u 
għodod adottati għall-implimentazzjoni tal-is-
trateġiji tal-integrazzjoni bejn is-sessi u l-politika 
implimentata fl-Istati Membri.

Fil-perjodu 2011–2015, 90 eżempju ta’ prattika taj-
ba nġabru fl-oqsma li ġejjin:

• in-nisa u teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi;
• l-intraprenditorija tan-nisa;
• ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol, il-familja u l-ħajja 

privata;
• il-prevenzjoni tal-vjolenza domestika;
• il-prevenzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa;
• in-nisa u l-midja;
• it-taħriġ dwar is-sessi.

Skema ta’ ċertifikazzjoni dwar intrapriża li tagħti kas 
tal-familja, ġestita mill-2007 mill-Ministru Sloven 
għax-Xogħol, Familja u l-Affarijiet Soċjali.

Benefiċċji tal-ugwaljanza bejn is-
sessi

Bl-iffukar fuq il-benefiċċji ekonomiċi u soċjali dwar 
l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-EIGE sejjer jikkontrib-
wixxi għall-promozzjoni biex l-ugwaljanza bejn 
is-sessi tiġi inkluża b’mod usa’ fl-aġenda politika 
madwar l-Istati Membri u sejjer jipprovdi appoġġ 
aħjar għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, li 
hu wieħed mill-prinċipji li fuqu hija mibnija l-UE. 
Għal dan l-iskop, l-EIGE ser jidentifika metodi li 
jiddeskrivu u jiddefinixxu l-benefiċċji tal-politiki 
sensittivi bejn is-sessi għall-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali tas-soċjetà.

Dan il-proċess beda grazzi għall-analiżi tal-każ 
ekonomiku dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-benefiċċji tal-infiq fuq is-servizzi pubbliċi relatati 
mal-ugwaljanza bejn is-sessi.

L-ewwel studju sejjer jgħin biex jiġu ddeterminati 
l-mudelli metodoloġiċi l-iktar relevanti biex jiġu 
evalwati l-benefiċċji ekonomiċi tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi fuq livell tal-UE. Wara, il-mudell iden-
tifikat jista’ jiġi eżaminat fuq livell Ewropew u/jew 
fl-Istat(i) Membru/i magħżula.

Il-benefiċċji tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi permezz tal-infiq fuq is-
servizzi pubbliċi

L-EIGE qed imexxi wkoll l-istħarriġ pan-Ewropew 
fuq il-benefiċċji tal-ugwaljanza bejn is-sessi per-
mezz tal-infiq fuq is-servizzi pubbliċi. L-istħar-
riġ jeżamina l-ħtiġijiet u l-esperjenzi tal-użu 
tas-servizzi pubbliċi fost in-nisa u l-irġiel Ewropej. 
L-istudju jimmira li jipprovdi evidenza għall-app-
roċċ risponsiv bejn is-sessi għall-infrastrattura 
tas-servizz pubbliku, biex b’hekk, in-nisa u l-irġiel 
fl-Ewropa jistgħu jkunu mgħammra aħjar u b’iktar 
setgħa biex isegwu l-miri tagħhom u permezz ta’ 
dan jagħtu kontribut aħjar għas-soċjetà.
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L-objettiv fuq żmien twil tal-EIGE għaċ-Ċentru 
tar-Riżorsi u d-Dokumentazzjoni (RDC) tiegħu 
huwa li tinġabar il-memorja istituzzjonali tal-ħid-
ma dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi fuq il-livelli 
tal-UE u tal-Istati Membri u biex tkun aċċessibbli 
għal kulħadd. Fl-isħubija mal-EIGE, iċ-ċentri ta’ 
dokumentazzjoni u informazzjoni ewlenin fl-UE 
qegħdin jagħmlu r-riżorsi tagħhom disponibbli 
permezz ta’ punt uniku wieħed. L-Istitut qiegħed 
jiġbor ukoll letteratura griża (letteratura akkademi-
ka li ma ġietx pubblikata u b’hekk mhijiex irreġis-
trata) dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi mil-Istati 
Membri kollha.

Fi Frar tal-2015, fi Brussell, Violetta Neubauer ippreżentat 
Teżawru u Glossarju dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi.

L-RDC huwa mibni madwar żewġ funzjonijiet 
prinċipali:

• librerija onlajn u fiżika — punt ta’ aċċess 
wieħed għar-riżorsi relatati mal-ugwaljanza 
bejn is-sessi;

• ċentru ta’ għarfien — li fih studji ġodda, bażijiet 
ta’ data u riżorsi li ġew prodotti mill-EIGE.

Fuq is-sit elettroniku tiegħu, l-EIGE jipprovdi aċċess 
għall-ewwel glossarju u teżawru dwar l-ugwaljan-
za bejn is-sessi fuq firxa Ewropea, li joffri lill-utenti 
kollha sors komprensiv ta’ kunċetti strutturati li 
jiddeskrivu termini varji dwar l-ugwaljanza bejn 
is-sessi.

Il-librerija onlajn tipprovdi aċċess għall-aktar minn 
500 000 riżorsa fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, 
inkluż iktar minn 26 000 riżorsa dwar il-vjolen-
za sessista. Ir-riżorsi qegħdin gradwalment jik-
bru fl-oqsma tas-sessi u l-midja, it-tibdil fil-klima, 
ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja privata, 
l-irġiel u l-ugwaljanza bejn is-sessi, u l-mekkaniżmi 
istituzzjonali għall-avvanz tan-nisa.

Il-librerija fiżika tinsab f’Dar l-UE f’Vilnius u tinkludi 
żewġ spazji ewlenin:

• l-ewwel sular li jipprovdi informazzjoni u pub-
blikazzjonijiet ħielsa dwar il-ħidma tal-ugwal-
janza bejn is-sessi fl-UE, miftuħin għaċ-ċittadini 
kollha u liberament disponibbli biex jospita av-
venimenti relatati mal-ugwaljanza bejn is-sessi 
(wiri ta’ films, diskussjonijiet, tnedijiet ta’ kotba, 
esibizzjonijiet eċċ.);

Iċ-Ċentru tar-Riżorsi u 
d-Dokumentazzjoni (RDC) tal-EIGE
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• Librerija speċjalizzata li tinsab fir-raba’ sular, 
miftuħa għal kulħadd b’appuntament minn 
qabel.

Tista’ wkoll taċċessa l-RDC onlajn fuq:  
http://eige.europa.eu/rdc

Il-EuroGender

In-Netwerk elettroniku Ewropew dwar l-Ugwal-
janza bejn is-Sessi huwa pjattaforma kollaborat-
tiva online ospitata mill-websajt tal-EIGE. Aħna 
nħeġġuk li tkun parti mill-komunità EuroGender 
u tingħaqad magħna għall-missjoni tagħna biex 
naħdmu favur u “nagħmlu l-ugwaljanza bejn in-ni-
sa u l-irġiel realtà għall-Ewropej kollha u nies oħra-
jn’’. Irreġistra u erġa’ ejja għall-avvenimenti li jmiss, 
diskussjonijiet, pubblikazzjonijiet riċenti u skambju 
ta’ esperjenza!

Ingħaqad man-netwerk tal-EuroGender fuq: 
http://eurogender.eige.europa.eu/

L-Istrument għall-Assistenza ta’ 
Qabel l-Adeżjoni
Kooperazzjoni ma’ pajjiżi kandidati 
u potenzjalment kandidati

Mill-2013, grazzi għall-appoġġ tal-Istrumenti 
għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA), l-EIGE 
beda jikkopera mas-sitt pajjiżi ta’ qabel l-Adeżjo-
ni mill-Balkani tal-Punent u mat-Turkija. Minbarra 
l-involviment fl-attivitajiet regolari tal-Istitut, bosta 
pajjiżi tal-IPA (inklużi l-Kosovo u s-Serbja) saħħew 
l-impenn tagħhom lejn l-ugwaljanza bejn is-ses-
si u qegħdin fil-proċess biex jiżviluppaw l-indiċi 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi tagħhom stess.

Id-daħla taċ-Ċentru tar-Riżorsi u d-Dokumentazzjoni tal-EIGE, it-Tnejn sal-Ġimgħa, mid-9.30 -13.00 u 13.30 -18.00.

http://eige.europa.eu/rdc
http://eige.europa.eu/rdc
http://eurogen/
http://eurogender.eige.europa.eu/
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Ejjew nitkellmu

Tista’ ssib lill-EIGE fuq diversi pjattaformi. Il-pubblikazzjonijiet kollha tagħna jistgħu jinkisbu mis-sit elet-
troniku tal-Istitut, permezz taċ-Ċentru ta’ Riżorsi u Dokumentazzjoni tiegħu u l-Bookshop tal-UE. Tis-
ta’ wkoll tagħmel kuntatt magħna permezz ta’ post virtwali ta’ laqgħat ta’ EuroGender fejn tkun tista’ 
tagħmel parti minn komunità onlajn.

Id-dħul għall-RDC jinsab fl-ewwel sular tal-uffiċċji tagħna f’Vilnius, f’Vilniaus Gatvė 10. L-RDC jiftaħ mit- 
Tnejn sal-Ġimgħa, mid-9:30 sas-13:00 u mis-13:30 sas-18:00.

Il-punt ta’ dħul huwa l-post fejn tiltaqa’, taġixxi ma’ oħrajn u titgħallem dwar ix-xogħol għall-ugwaljanza 
bejn is-sessi fl-UE. Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq: rdc.info@eige.europa.eu

Għal finijiet ta’ riċerka u informazzjoni dettaljata tista’ żżur il-librerija speċjalizzata tagħna fir-raba’ sular. 
Biex inkunu nistgħu nippjanaw iż-żjara tiegħek, jekk jogħġbok agħmel appuntament permezz ta’ rdc@
eige.europa.eu

Tista’ titkellem ukoll magħna permezz tal-midja soċjali:

Abbona għan-Newsletter tal-EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions

mailto:rdc.info@eige.europa.eu
mailto:rdc@eige.europa.eu
mailto:rdc@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions


L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) huwa korp awtonomu tal-Unjoni Ewropea, 
stabbilit biex jikkontribwixxi għal u jsaħħaħ il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Il-mandat tiegħu 
jinkludi l-integrazzjoni bejn is-sessi fil-politiki kollha tal-UE u politiki nazzjonali li jirriżultaw, il-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess u s-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini tal-UE dwar l-ugwaljanza 
bejn is-sessi.

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
IL-LITWANJA
Tel. +370 52157444
Indirizz elettroniku: eige.sec@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu
http://www.twitter.com/eurogender
http://www.facebook.com/eige.europa.eu
EuroGender: http://eurogender.eige.europa.eu
http://www.youtube.com/eurogender

http://eige.europa.eu

l-Istitut Ewropew
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