L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2017: Progress bil-lajma
L-Indiċi aġġornat tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi juri kif l-Ewropa tikklassifika f’dan il-waqt. Qed
nimxu ’l quddiem iżda l-progress ġenerali qed isir bil-mod ħafna. Il-punteġġ tal-UE hu biss
erba’ punti ogħla minn dak li kien għaxar snin ilu, issa 66.2 minn 100. Il-pajjiż bl-aqwa
prestazzjoni hu l-Iżvezja b’punteġġ ta’ 82.6, filwaqt li l-Greċja niżlet fil-qiegħ b’50 punt. Ilpremju għall-iktar pajjiż li ra titjib imur għall-Italja, li għamlet qabża kbira u kisbet 12.9-il punt
biex ikklassifikat fl-14-il post.
“Qed navvanzaw bil-lajma. Għadna ferm ’il bogħod biex nilħqu soċjetà li tirrispetta l-ugwaljanza
bejn is-sessi u l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom lok fejn jagħmlu titjib. F’ċerti
oqsma, id-disparitajiet huma saħansitra ikbar milli kienu għaxar snin ilu. L-Indiċi tagħna talUgwaljanza bejn is-Sessi juri biċ-ċar jekk il-politiki governaltivi humiex qed jaqblu mal-ħtiġijiet
speċifiċi tan-nisa u tal-irġiel u jekk humiex qed jaħdmu jew le”, qalet Virginija Langbakk, idDirettur tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE).
“Ir-riżultati l-ġodda tal-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi juru li l-inugwaljanza hi prevalenti floqsma kollha tal-ħajja. Dan ifisser li l-Ewropa għandha dmir x’taqdi. Din is-sena se nipproponi
iktar miżuri li jgħinu biex tissaħħaħ il-pożizzjoni tan-nisa u tinkiseb paga ugwali għal xogħol
ugwali. L-ugwaljanza m’għandhiex l-għan li tagħmel lin-nisa iktar bħall-irġiel, iżda li toħloq
ambjent fejn iż-żewġ sessi jista’ jkollhom għażliet ugwali u jieħdu sehem bis-sħiħ fil-ħajja soċjali,
tax-xogħol u tal-familja”, qalet Věra Jourová, il-Kummissarju għall-Ġustizzja, il-Konsumaturi u lUgwaljanza bejn il-Ġeneri.
L-ikbar kisbiet għall-ugwaljanza bejn is-sessi huma fit-teħid ta’ deċiżjonijiet
L-ikbar spinta għall-ugwaljanza bejn is-sessi fl-aħħar għaxar snin ingħatat fil-qasam tat-teħid ta’
deċiżjonijiet, speċjalment fis-settur privat. Dan juri li l-pressjoni politika u pubblika tista’ taħdem
u rnexxielha ġġib tibdil fil-bordijiet tal-kumpanniji privati. Għad li l-ugwaljanza bejn is-sessi fitteħid ta’ deċiżjonijiet tjiebet bi kważi 10 punti tul l-aħħar deċennju biex laħqet it-48.5, din għad
għandha l-inqas punteġġ. Dan jirrifletti primarjament ir-rappreżentazzjoni żbilanċjata tan-nisa u
tal-irġiel fil-politika u jimmarka defiċit demokratiku fil-governanza tal-UE.
Din is-sena, l-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi jippreżenta stampa tal-poter ġdida u
iktar komprensiva. Minbarra t-teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, ir-riżultati juru
min hu

prevalenti fl-oqsma tal-midja, tar-riċerka u tal-isport. Fil-qasam tal-midja, jidher ċar li hemm
iktar nisa li jistudjaw il-ġurnaliżmu (żewġ terzi tal-gradwati) iżda ftit huma dawk li jaslu salquċċata. Dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-midja huma fil-parti l-kbira rġiel (in-nisa jifformaw 22%
tal-presidenti tal-bordijiet tax-xandara pubbliċi fl-UE). Fil-qasam tal-finanzjament tar-riċerka, innisa jifformaw inqas minn terz (27%) tal-kapijiet tal-organizzazzjonijiet ta’ finanzjament tarriċerka. Is-sitwazzjoni hi saħansitra agħar fis-settur tal-isport, fejn in-nisa għandhom 14% biss
mill-ogħla pożizzjonijiet fil-federazzjonijiet tal-isport madwar l-UE.
Il-progress staġna – in-nisa għadhom jagħmlu ħafna mix-xogħol tad-dar
Il-progress mar lura fi 12-il pajjiż f’dak li għandu x’jaqsam mal-użu tal-ħin tan-nisa u tal-irġiel.
Wieħed minn kull tlett irġiel biss jimpenja ruħu fit-tisjir u fix-xogħol tad-dar, meta mqabbla ma’
kważi kull mara (79%). L-irġiel għandhom ukoll iktar ħin għal attivitajiet sportivi, kulturali u ta’
divertiment. In-nisa migranti għandhom piż partikolarment għoli f’dak li għandu x’jaqsam malindukrar tal-membri tal-familja, meta mqabbla ma’ nisa mwielda fl-UE (46% u 38%
rispettivament).
Trażversalità fis-sessi
Għall-ewwel darba, din l-edizzjoni tal-Indiċi turi disparitajiet fost gruppi differenti ta’ nisa u ta’
rġiel. Skont l-età, l-edukazzjoni, il-pajjiż tat-twelid, id-diżabilità u t-tip ta’ familja ta’ persuna, ilħajja tagħha tista’ tkun kompletament differenti minn dik tal-bqija tal-popolazzjoni.
Pereżempju, nies bi sfond ta’ migrazzjoni għandhom id-doppju tal-probabbiltà li jkunu f’riskju
ta’ faqar meta mqabbla ma’ nisa u ma’ rġiel imwielda fl-UE. Il-ġuvintur qed jitilfu opportunitajiet
edukattivi meta mqabbla mat-tfajliet u l-ommijiet waħedhom isibu iktar diffikultajiet biex
jaċċessaw servizzi tas-saħħa u dentali meta mqabbla ma’ koppji bit-tfal.
L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2017 ħareġ illum! Ingħaqad magħna biex tara r-riżultati direttament
minn Brussell, mid-9:00 CEST. Segwina fuq FaceBook u fuq Twitter għal tweets u għal aġġornamenti tul
il-ġurnata kollha, permezz tal-hashtag #EIGEIndex
L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi hu għodda li jkejjel il-progress tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE,
żviluppata mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE). L-Indiċi għandu sitt oqsma ewlenin
- ix-xogħol, il-flus, l-għarfien, iż-żmien, il-poter u s-saħħa – u żewġ oqsma satellita: il-vjolenza kontra nnisa u l-inugwaljanzi inkroċjati. Jagħti iktar viżibbiltà lil oqsma li jeħtieġu titjib u finalment isostni lil dawk
li jfasslu l-politika biex jippjanaw miżuri iktar effettivi relatati mal-ugwaljanza bejn is-sessi.

Għal iktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Živilė Macijauskienė,
zivile.macijauskiene@eige.europa.eu jew fuq it-telefown: +370 5 2157 416
Esplora l-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2017 fuq is-sit web tagħna biex issir taf il-punteġġ ta’
pajjiżek
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