
 

L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2019: Għadna ’l bogħod milli nilħqu l-

għan aħħari tagħna 

L-UE tkompli għaddejja bil-pass kajman tagħha f’dak li għandu x’jaqsam mal-progress fl-

ugwaljanza bejn is-sessi. L-aħħar Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi mill-Istitut Ewropew għall-

Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) juri li mill-edizzjoni tal-2017, il-punteġġ tal-UE għall-ugwaljanza 

bejn is-sessi żdied b’punt wieħed biss għal 67.4. L-Iżvezja tibqa’ fil-quċċata tat-tabella tal-

valutazzjoni tal-UE, bi 83.6 punti, segwita mid-Danimarka b’77.5 punti. Il-Greċja u l-Ungerija 

għandhom jagħmlu l-akbar sforz biex ilaħħqu, peress li t-tnejn li huma ngħataw punteġġ ta’ anqas 

minn 52. Il-pajjiż li l-aktar għamel progress huwa l-Portugall, b’żieda ta’ 3.9 punti, segwit mill-qrib 

mill-Estonja bi 3.1 punti. 

“Mexjin fid-direzzjoni t-tajba iżda għadna ’l bogħod milli nilħqu l-għan aħħari tagħna. L-Indiċi tagħna, 

li jistabbilixxi punt ta’ riferiment għall-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE, juri li kważi nofs l-Istati Membri 

kollha jaqgħu taħt il-marka tal-punt ta’ 60. Filwaqt li l-Parlament u l-Kummissjoni ġodda tal-UE qed 

jiffurmaw u jġeddu l-prijoritajiet tal-UE għall-qafas strateġiku li jmiss, huwa essenzjali li l-ugwaljanza 

bejn is-sessi tingħata importanza akbar,” sostniet Virginija Langbakk, id-Direttur tal-Istitut Ewropew 

għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE). 

Il-qasam bl-aktar punteġġ baxx huwa l-poter, li jħares lejn l-ugwaljanza fit-teħid tad-deċiżjonijiet. 

Madankollu, dan huwa l-qasam li fih sar l-akbar progress. Dan kien dovut l-aktar għaż-żieda fl-għadd 

ta’ nisa fil-bordijiet tal-kumpaniji, għalkemm fi ftit Stati Membri biss. Franza hija l-unika pajjiż li 

għandha mill-anqas 40 % ta’ kull ġeneru fil-bordijiet tal-kumpaniji elenkati pubblikament. 

“L-inugwaljanza bejn is-sessi qed iżżomm lill-Ewropa lura milli tilħaq il-potenzjal sħiħ tagħha. Jiena 

kburija b’dak li ksibna, madankollu issa jeħtieġ li l-azzjonijiet tagħna jagħmlu differenza fil-prattika. 

Id-Direttiva tagħna dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata li ġiet adottata din is-sena se ġġib 

magħha bidla radikali għan-nisa u l-irġiel madwar l-Ewropa. Ir-regoli se jappoġġaw qsim aktar ugwali 

tar-responsabbiltajiet relatati mal-indukrar, li se jippermettu lin-nisa jibqgħu fis-suq tax-xogħol u 

jaqdu rwoli diffiċli jew pożizzjonijiet maniġerjali,” sostniet Věra Jourová, il-Kummissarju Ewropew 

għall-Ġustizzja, Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. 

Enfasi fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata 

Il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u r-rabta tiegħu mal-ugwaljanza bejn is-sessi huma enfasi 

speċjali tal-Indiċi ta’ din is-sena. Il-liv tal-ġenituri huwa wieħed mill-miżuri ta’ politika importanti biex 

jiġu appoġġati l-ġenituri li jibbilanċjaw id-dmirijiet tal-indukrar max-xogħol iżda dan mhuwiex 

disponibbli għal kulħadd. Fl-UE, 28 % tan-nisa u 20 % tal-irġiel huma ineliġibbli għal-liv tal-ġenituri. 

L-aċċess għal servizzi għall-indukrar tat-tfal affordabbli u ta’ kwalità tajba huwa importanti għall-

bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, iżda mhumiex biss it-tfal li jeħtieġu l-kura. Ir-rati ta’ tixjiħ u ta’ 

diżabbiltà qed jiżdiedu fl-UE, filwaqt li dan qed jirriżulta f’domanda akbar għal servizzi ta’ kura fit-tul 

għall-anzjani u l-persuni b’diżabilità. Fl-UE, in-nisa fl-età ta’ qabel l-irtirar jagħmlu l-akbar parti tal-

kura informali fit-tul. Id-differenza hija notevoli fil-grupp ta’ persuni li għandhom bejn 50 u 64 sena: 

21 % tan-nisa u 11 % tal-irġiel jieħdu ħsieb persuni anzjani u/jew persuni b’diżabbiltà mill-anqas għal 

diversi ġranet fil-ġimgħa. 

Bħala parti mill-analiżi dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, l-Indiċi eżamina wkoll jekk in-

nisa u l-irġiel għandhomx l-istess opportunitajiet biex jaħdmu b’mod flessibbli, biex jattendu korsijiet 

ta’ taħriġ, biex jużaw it-trasport u biex jivvjaġġaw. Pilastru importanti tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-

ħajja privata huwa l-arranġamenti ta’ xogħol flessibbli. It-tabella ta’ valutazzjoni tal-bilanċ bejn ix-



 

xogħol u l-ħajja privata tal-EIGE tippreżenta l-għażliet differenti li għandhom in-nies biex jibbilanċjaw 

ix-xogħol u l-ħajja personali tagħhom. Din turi jekk dawn l-għażliet humiex disponibbli b’mod ugwali 

għan-nisa u l-irġiel u tagħti ideat ġodda għall-monitoraġġ tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u 

tal-Inizjattiva dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata tiegħu. 

Għal mistoqsijiet dwar il-midja, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Veronica Collins, 

veronica.collins@eige.europa.eu, +370 5 2157 449 

Esplora l-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2019 fuq is-sit web tagħna u sir af il-punteġġ ta’ pajjiżek 

L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2019 ħareġ illum. Ingħaqad magħna fuq il-paġna ta’ Facebook 

tagħna biex tara r-riżultati direttament minn Brussell, mid-9:00 CEST. Segwina fuq Twitter għal tweets 

u għal aġġornamenti tul il-ġurnata kollha, permezz tal-hashtag #EIGEIndex 

L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi huwa għodda li jkejjel il-progress tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE, 

li ġie żviluppat 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 addizzjonali: il-

vjolenza kontra n-nisa u l-inugwaljanzi inkroċjati. Jagħti viżibbiltà akbar lil oqsma li jeħtieġu titjib u 

finalment isostni lil dawk li jfasslu l-politika biex jippjanaw miżuri aktar effettivi relatati mal-ugwaljanza 

bejn is-sessi. 

 

L-indiċi juri wkoll id-diversi realtajiet li jiffaċċjaw gruppi differenti ta’ nisa u rġiel. Jeżamina kif fatturi 

bħad-diżabbiltà, l-età, il-livell ta’ edukazzjoni, il-pajjiż tat-twelid u t-tip ta’ familja, jikkoinċidu ma’ 

kwistjonijiet ta’ ġeneru biex joħolqu perkorsi differenti f’ħajjet in-nies. Għall-ewwel darba, l-Indiċi 

jenfasizza s-sitwazzjoni tal-persuni LGBTQI+ u tan-nisa Rom u Musulmani f’żoni fejn l-istatistika hija 

disponibbli. 

mailto:veronica.collins@eige.europa.eu
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://www.facebook.com/eige.europa.eu/
https://twitter.com/eurogender

