
Il-Bażi tad-Data tal-Istatistika 
dwar il-Ġeneru tal-EIGE: evidenza 
għad-deċiżjonijiet

Il-Bażi tad-Data tal-Istatistika dwar il-Ġeneru

Data preċiża diżaggregata skont il-ġeneru u sensitti-
va għall-ġeneru tgħin biex jiġi segwit l-impatt tal-politiki 
u tiżvela fejn jeħtieġ li tittieħed aktar azzjoni biex jitnaqqsu 
d-differenzi bejn il-ġeneri.

Il-Bażi tad-Data tal-Istatistika dwar il-Ġeneru tagħti stampa 
preċiża tad-differenzi li jeżistu bejn in-nisa u l-irġiel fl-oqs-
ma kollha tal-ħajja u tgħin fil-monitoraġġ tal-progress lejn 
l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-politiki kollha tal-UE.

Immarka l-Bażi tad-Data fil-brawżers tiegħek! Din hija 
r-raġuni għaliex:

 Sors uniku
Il-Bażi tad-Data tipprovdi sors uniku għall-istatistika dwar 
il-ġeneru fil-livelli tal-Istati Membri u tal-UE. Barra minn 
hekk, il-Bażi tad-Data tippreżenta data disponibbli minn 
pajjiżi Ewropej oħra.

 Aċċess faċli
Huwa utli għall-esperti u għal dawk li mhumiex esperti li 
jistgħu jfittxu malajr u faċilment id-data oriġinali u li joħorġu 
t-tabelli u ċ-ċifri għal analiżi ulterjuri. Is-sit web jippermetti 
wkoll lill-utent joħloq u jippersonalizza tipi differenti ta’ fig-
uri, bħal bar charts u serje tal-ħin.

 Aġġornata
Il-Bażi tad-Data tiggarantixxi aċċess għall-aktar data reċenti 
disponibbli li mhijiex biss diżaggregata skont il-ġeneru, iżda 
li tiddeskrivi wkoll is-sitwazzjoni tan-nisa u tal-irġiel fis-soċ-
jetà.

Taħditiet dwar id-data!
L-istatistika dwar il-ġeneru għandha stejjer interessanti 
x’tirrakkonta.

Meta nippubblikaw settijiet tad-data importanti, nirrakkon-
taw dawn l-istejjer f’noti statistiċi faċli biex jinftiehmu li jip-
preżentaw l-aktar xejriet reċenti madwar l-Istati Membri tal-
UE. Dawn jistgħu jenfasizzaw ukoll id-differenzi bejn l-Istati 
Membri tal-UE u l-pajjiżi Ewropej l-oħra.

Iċċekkja l-istejjer kollha  
dwar id-Data hawnhekk!

Il-Bażi tad-Data tintuża mill-istituzzjonijiet tal-UE biex jim-
monitorjaw il-progress fil-qasam tal-ugwaljanza bejn il-ġen-
eri, hija kkwotata fir-riċerka akkademika, u hija sors affidab-
bli għall-ġurnalisti madwar l-UE.

Dan huwa dak li xi utenti tal-Bażi tad-Data tal-Istatistika 
dwar il-Ġeneru tal-EIGE qasmu magħna:

“Jien insib il-funzjonalitajiet faċli għall-utent u pjuttost ana-
litiċi.” Heidrun, riċerkatriċi (AT)

“Ma nistgħux nitkellmu dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
jekk ma nkunux nafu n-numri. Jien insib il-bażi tad-data 
utli għax-xogħol tiegħi” Nataša, ġurnalista (SI)

“L-istatistika hija dwar fatti konkreti, iżda meta tintuża biex 
titrawwem l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u  biex tittejjeb il-
ħajja taċ-ċittadini, issir għodda indispensabbli.” Anna, es-
perta tal-istatistika (Il-Kummissjoni Ewropea).

Kif tikkwota l-Bażi tad-Data 
tal-Istatistika dwar il-Ġeneru 
tal-EIGE?
Aħna kuntenti ħafna li użajt il-bażi tad-data tagħna għal 
xogħlok. Ladarba tkun esportajt tabella/viżwalizzazzjoni 
tad-data mill-Bażi tad-Data tal-EIGE, jekk jogħġbok agħtiha 
r-referenza li ġejja:

“Il-Bażi tad-Data tal-Istatistika dwar il-Ġeneru tal-EIGE: 
Titlu tas-sett tad-data [iperkonnessa mas-sors oriġinali]
Miksuba f’jj/xx/ssss”

Tixtieq taħdem ma’ esperti tal-
EIGE li qed jaħdmu fuq il-proġett 
tal-Bażi tad-Data?
Ingħaqad mal-ispazju ta’ ħidma ddedikat dwar il-pjatta-
forma ta’ konsultazzjoni u kooperazzjoni online tal-EIGE — 
EuroGender!

Irreġistra hawn!

l-Istitut Ewropew
għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Ikkuntattjana! Qed taħdem fuq dokument ta’ politika, dokument akkademiku jew artiklu tal-midja u ma tistax issib 
id-data li teħtieġ? Ibgħatilna l-mistoqsija tiegħek fuq: EIGE.SEC@eige.europa.eu

mailto:EIGE.SEC@eige.europa.eu
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Il-Bażi tad-Data tal-EIGE tippreżenta għażla unika ta’ aktar 
minn 2 000 indikatur sensittiv għall-ġeneru li juru data diżag-
gregata skont il-ġeneru — riżors ta’ valur għal kull min qed 
jistinka biex imexxi ’l quddiem l-ugwaljanza bejn il-ġeneri.

1. Il-Politiki u l-istrateġiji tal-UE
 ¾ L-impenn strateġiku għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri 

għal bejn l-2016 u l-2019 (1)
 ¾ Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

(1) Fl-2021, l-EIGE għandu jaġġorna l-punt tad-dħul mal-Istrateġija tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025 ladarba jiġi ap-
provat qafas ta’ monitoraġġ finali.

 ¾ L-Istrateġija Ewropa 2020
 ¾ L-Istrateġija ta’ Barċellona

Kun af aktar dwar il-politiki u l-istrateġiji tal-
UE fuq is-sit web tagħna!

 Id-Data tiġi aġġornata hekk kif issir disponibbli

Il-Bażi tad-Data tirrifletti l-prijoritajiet politiċi tal-UE għall-ug-
waljanza bejn il-ġeneri. Din turi sa liema punt l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri tinkiseb madwar l-Istati Membri tal-UE u lil 
hinn. Din tappoġġja l-politiki u l-azzjonijiet tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u tgħin fil-moni-
toraġġ tal-progress lejn l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
fl-oqsma kollha tal-ħajja.

2. L-oqsma tematiċi
 ¾ Is-suq tax-xogħol
 ¾ Ir-riċerka, ix-xjenza, is-soċjetà diġitali
 ¾ L-edukazzjoni, it-taħriġ u l-ħiliet

 ¾ Id-demografija u l-migrazzjoni
 ¾ Il-fertilità u d-drittijiet riproduttivi
 ¾ Is-saħħa u l-mortalità
 ¾ Il-kondizzjonijiet tal-għajxien
 ¾ L-użu tal-ħin
 ¾ L-opinjoni pubblika

Kun af aktar dwar l-Oqsma tematiċi fuq is-sit web tagħna!

 Id-Data tiġi aġġornata hekk kif issir disponibbli

F’Diċembru 1995, il-Kunsill Ewropew irrikonoxxa l-impenn 
tal-UE għad-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta’ Azzjoni 
ta’ Beijing għall-Ugwaljanza, l-Iżvilupp u l-Paċi (BPfA) 
u esprima l-intenzjoni tiegħu li jirrevedi l-implimentazzjoni 
tagħha fuq bażi annwali. Il-Bażi tad-Data tal-EIGE tgħin biex 
jiġi mmonitorjat il-progress tal-emanċipazzjoni tan-nisa 
skont l-oqsma ta’ tħassib tal-BPfA.

3. Il-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Beijing
 ¾ In-nisa u l-faqar (A)
 ¾ L-edukazzjoni u t-taħriġ tan-nisa (B)
 ¾ In-nisa u s-saħħa (C)
 ¾ In-nisa fil-poter u t-teħid ta’ deċiżjonijiet (G)

 ¾ Il-mekkaniżmi istituzzjonali għall-avvanz tan-nisa (H)
 ¾ Id-drittijiet tal-bniedem tan-nisa (I)
 ¾ In-nisa u l-midja ( J)
 ¾ In-nisa u l-ambjent (K)
 ¾ It-tfal bniet (L)
 ¾ Il-vjolenza kontra n-nisa (D)
 ¾ In-nisa u l-kunflitt armat (E)
 ¾ In-nisa u l-ekonomija (F)

Kun af aktar dwar il-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Beijing fuq 
is-sit web tagħna!

 Id-data tiġi aġġornata hekk kif issir disponibbli

L-istruttura siġra fil-Bażi tad-Data tal-Istatistika dwar il-Ġeneru hija tabilħaqq valur miżjud! Din mhijiex biss konvenjenti 
ħafna għal dawk li jfasslu l-politiki, iżda anke għal dawk li jappoġġjawhom bi statistika adegwata.

Ibbrawżja l-istatistika dwar il-ġeneru billi tuża s-sitt punti ta’ dħul 
hawn taħt

Il-Bażi tad-Data tal-Istatistika dwar il-Ġeneru hija ċentru 
komprensiv ta’ għarfien dwar l-istatistika dwar il-ġeneru 
u informazzjoni dwar bosta aspetti ta’ (in)ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri, li ġie żviluppat mill-
EIGE, juri kemm l-UE u l-Istati Membri tagħha jinsabu ’l 
bogħod (jew kemm qegħdin qrib) biex jiksbu l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri.
Il-Bażi tad-Data tal-Istatistika dwar il-Ġeneru tal-EIGE tip-
preżenta d-data kollha taħt sitt oqsma ewlenin (ix-xogħol, 
il-flus, l-għarfien, il-ħin, is-setgħa u saħħa) u żewġ oqsma 
addizzjonali (l-intersezzjonalitajiet u l-vjolenza).

4. L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri
 ¾ Il-Punteġġi tal-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn 

il-Ġeneri
 ¾ L-indikaturi li jintużaw biex jiġi kkalkulat 

l-Indiċi
 ¾ Intersezzjonalitajiet tal-indiċi
 ¾ Dominju tas-satellita tal-vjolenza

Kun af aktar dwar l-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fuq 
is-sit web tagħna!

 Id-data ilha mill-2019 tiġi aġġornata kull sena

L-EIGE jiġbor data dwar is-sehem tan-nisa u l-irġiel f’pożizz-
jonijiet ewlenin ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet f’oqsma ta’ politika 
differenti.
Il-Bażi tad-Data tipprovdi informazzjoni li tista’ tintuża biex 
jiġi mmonitorjat il-progress lejn il-kisba tal-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri fit-teħid ta’ deċiżjonijiet. Id-data dwar it-teħid ta’ 
deċiżjonijiet tinġabar għal:
 y L-Istati Membri tal-UE
 y Ħames kandidati tal-UE: Il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ 

Fuq, l-Albanija, is-Serbja u t-Turkija
 y Żewġ kandidati potenzjali: il-Bożnija-Ħerzegovina u l-Kosovo*.
 y Tliet pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) — l-Iżlanda, 

il-Liechtenstein u n-Norveġja

* Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar 
l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244/1999 u l-Opinjoni tal-
QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.

5. In-nisa u l-irġiel fit-teħid ta’ deċiżjonijiet
 ¾ Il-politika
 ¾ L-amministrazzjoni pubblika
 ¾ Il-ġudikatura
 ¾ In-negozju u l-finanzi
 ¾ Is-sħab soċjali u l-NGOs
 ¾ L-ambjent u t-tibdil fil-klima
 ¾ Il-midja
 ¾ L-edukazzjoni, ix-xjenza, ir-riċerka
 ¾ L-isport

Tgħallem aktar dwar in-nisa u l-irġiel fit-teħid ta’ deċiżjonijiet 
fuq is-sit web tagħna!

  Id-Data dwar il-Politika tiġi aġġornata kull tliet xhur. Id-Data 
dwar in-Negozju u l-finanzi tiġi aġġornata darbtejn fis-sena.

Il-Bażi tad-Data tal-Istatistika dwar il-Ġeneru fiha data dwar 
il-vjolenza abbażi tal-ġeneru minn sorsi amministrattivi u ta’ 
data ta’ stħarriġ.
Il-bażi tad-data tipprovdi aċċess għal data statistika eżisten-
ti dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru, biex tappoġġja lill-is-
tituzzjonijiet u lill-esperti involuti fil-prevenzjoni u fil-ġlieda 
kontra l-vjolenza abbażi tal-ġeneru fl-Unjoni Ewropea u lil 
hinn minnha.

6. Il-vjolenza abbażi tal-ġeneru
 ¾ Il-vjolenza fiżika
 ¾ Il-vjolenza sesswali

 ¾ Il-vjolenza psikoloġika
 ¾ Il-vjolenza bejn sħab intimi
 ¾ Il-mutilazzjoni ġenitali femminili
 ¾ It-traffikar
 ¾ L-attitudnijiet u l-perċezzjonijiet
 ¾ Is-servizzi ta’ appoġġ
 ¾ Il-kapaċità statistika u d-disponibbiltà 

tad-data
Kun af aktar dwar il-Vjolenza abbażi tal-Ġeneru fuq is-sit 
web tagħna!

 Id-data tiġi aġġornata hekk kif issir disponibbli

L-istruttura siġra fil-Bażi tad-Data tal-Istatistika dwar il-Ġeneru hija tabilħaqq valur miżjud! Din mhijiex biss konvenjenti 
ħafna għal dawk li jfasslu l-politiki, iżda anke għal dawk li jappoġġjawhom bi statistika adegwata.

Ibbrawżja l-istatistika dwar il-ġeneru billi tuża s-sitt punti ta’ dħul 
hawn taħt

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
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Kif tfittex fil-Bażi tad-Data?
L-utenti jistgħu jew jibbrawżjaw il-Bażi tad-Data billi jużaw 
sett ta’ punti tad-dħul predefiniti li jkopru suġġetti rilevanti 
għall-ġeneru, jew ifittxu d-data bl-użu ta’ tfittxija bi kliem 
ewlieni.

L-għażla tal-ibbrawżjar hija mmirata lejn l-utenti li jixtiequ 
jesploraw kategorija ta’ indikaturi statistiċi (eż. oqsma tematiċi 
ġenerali jew temi speċifiċi bħat-teħid ta’ deċiżjonijiet). Din hija 
wkoll faċli għall-utent, u tagħti gwida strutturata għad-data dis-
ponibbli. L-istruttura tal-ibbrawżjar hija organizzata f’pun-
ti tad-dħul. Il-punti tad-dħul u l-istruttura siġra jiġu adattati 
b’mod regolari biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-utenti.

L-għażla ta’ tfittxija bi kliem ewlenin hija l-aktar waħda 
adattata għal dawk li qed ifittxu sett tad-data jew qasam ta’ 
interess partikolari, iżda mhumiex ċerti fejn jistgħu jsibuh 
fl-istrutturi predefiniti.

Għandek data?  
Dawn huma l-kriterji ta’ kwalità
L-EIGE adotta l-qafas ta’ valutazzjoni u ta’ assigurazzjoni tal-kwal-
ità tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika biex jevalwa l-kwalità 
tad-data.

Il-kwalità tad-data tiġi vvalutata skont il-prinċipji tal-evalwazzjoni 
tal-kwalità deskritti fil-Kodiċi ta’ Prattika tal-Istatistika Ewropea.

Kif għandhom jiġu esplorati 
viżwalizzazzjonijiet tad-data 
differenti?
Il-Bażi tad-Data tal-Istatistika dwar il-Ġeneru tal-EIGE turi data 
statistika fi tliet modi differenti:

Il-Mappa tas-Sħana tal-UE
Turi data bl-użu ta’ mapep tas-sħana u tas-simbolu

Il-Mappa tas-Sħana tal-UE hija viżwalizzatur tal-mappa inter-
attiva. Għal kull indikatur magħżul, il-mappa turi l-pajjiżi b’inten-
sitajiet ta’ kulur differenti; aktar ma jkun għoli l-valur tal-indika-
tur, aktar tkun baxxa l-intensità tal-kulur muri fuq il-mappa.

Bar chart vertikali jew orizzontali
Tippreżenta data għan-nisa u għall-irġiel fil-livelli 

tal-pajjiż u tal-UE, għal sena waħda kull darba.

Bar chart turi d-data bl-użu ta’ bars li huma proporzjonali għall-
valuri tad-data. Bar charts orizzontali jippreżentaw il-valuri 
tad-data fuq l-assi orizzontali u l-pajjiżi fuq l-assi vertikali. Bar 
charts vertikali jippreżentaw il-pajjiżi kollha disponibbli fuq l-assi 
orizzontali u l-valuri tad-data fuq l-assi vertikali.

Ċart bil-linji
Tqabbel id-data maż-żmien, ma’ pajjiżi oħra jew 
mal-medja tal-UE

Ċart bil-linji hija rappreżentazzjoni grafika ta’ data li tiġi pplot-
tjata bl-użu ta’ serje ta’ linji. Kull linja tirrappreżenta pajjiż, u tuża 
kulur differenti għal kull pajjiż. B’dan il-mod, il-pajjiżi jistgħu jiġu 
ppreżentati wieħed wieħed, f’lottijiet jew mal-medja tal-UE. Is-
snin kollha disponibbli huma fuq l-assi orizzontali u l-valuri 
tad-data fuq l-assi vertikali.

Tabella tad-data
Turi d-data eżistenti f’tabella

Id-data tista’ tiġi viżwalizzata wkoll f’tabella sempliċi. 
Il-viżwalizzazzjoni tat-tabella tippermettilek tiffiltra d-data 
għas-snin, il-pajjiżi u l-ġeneri magħżula. Għall-indikaturi li 
ma jistgħux jitqabblu kompletament bejn il-pajjiżi, eż. dawk 
dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru, it-tabella tad-data hija 
l-unika viżwalizzazzjoni disponibbli.

Kif jistgħu jitniżżlu t-tabelli 
u l-graffs?

Esportazzjoni
It-tabelli, iċ-ċarts u mapep kollha jistgħu jiġu esportati 
f’formati differenti billi tintuża l-buttuna tal-esportazzjoni.

Tista’ tesporta t-tabelli tad-data u l-viżwalizzazzjonijiet f’formati 
multipli. Il-viżwalizzazzjonijiet kollha (il-Mappa tas-Sħana tal-UE, 
iċ-ċart bar, iċ-ċart bil-linji) jistgħu jiġu esportati u mniżżla f’fajls 
PNG jew JPG.

It-tabelli tad-data jistgħu jiġu esportati u mniżżla f’fajls CSV, 
XLS, XML u JSON. Il-graffs u l-mapep jistgħu jiġu ssejvjati f’for-
mati JPG, PNG, IFFRAME.

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri (EIGE) huwa ċ-ċentru 
ta’ għarfien tal-UE dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. L-EIGE jappoġġa 
lil dawk li jfasslu l-politika u lill-istituzzjonijiet rilevanti kollha fl-isforzi 
tagħhom biex jagħmlu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa realtà għall-
Ewropej kollha billi jipprovdilhom għarfien espert speċifiku u data 
komparabbli u affidabbli dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-Ewropa.
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