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Dwar l-EIGE

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
(EIGE) jaħdem biex jippromwovi l-iżgurar ta’ opportunitajiet indaqs għan-nisa u l-irġiel madwar
l-Ewropa u lil hinn minnha. Ir-riċerka tal-EIGE twitti
t-triq għal fehim u sensibilizzazzjoni aħjar dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-oqsma kollha tas-soċjetà.
Permezz tal-enfasi fuq il-progress li għad irid isir, kif
ukoll billi jipprovdi informazzjoni affidabbli u prattika, l-EIGE jappoġġja lil dawk li jfasslu l-politika fit-titjib tal-ħajja tan-nisa u l-irġiel, u b’hekk biex l-Ewropa
tinġieb eqreb lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi.
Il-viżjoni tal-EIGE hija li
l-ugwaljanza bejn is-sessi ssir
realtà għall-Ewropej kollha u lil
hinn minnha

l-effetti tat-tibdil fil-klima, ma jistgħux jiġu solvuti
mingħajr ma jiġi żgurat li kemm in-nisa kif ukoll
l-irġiel ikollhom opportunitajiet indaqs biex jissodisfaw il-potenzjal tagħhom.

Ix-xogħol tagħna
Bħala l-unika aġenzija tal-UE li tiffoka fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-EIGE jwettaq riċerka u informazzjoni ta’ kwalità għolja għall-istituzzjonijiet u
l-Istati Membri tal-UE. Ix-xogħol tal-EIGE jkopri bosta oqsma ta’ politika u jinvolvi partijiet ikkonċernati
minn sfondi differenti, billi jipprovdilhom l-għarfien,
sabiex tiġi indirizzata l-inugwaljanza bejn is-sessi
fis-soċjetà.
GENDER EQUALITY INDEX

Figure 3. Scores of the Gender Eq
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Permezz tal-kompetenzi u l-għarfien sodi, kif ukoll
librerija onlajn estensiva b’ġabra wiesgħa ta’ pubblikazzjonijiet u riżorsi, l-EIGE jinsab fil-proċess li jilħaq
il-missjoni tiegħu biex isir iċ-ċentru tal-għarfien talUE dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi.

Għaliex l-ugwaljanza bejn is-sessi?
L-eliminazzjoni tal-inugwaljanza bejn in-nisa u
l-irġiel hija fundamentali għall-ħolqien ta’ Ewropa
aktar b’saħħitha, ġusta u magħquda. L-isfidi li qegħdin niffaċċjaw illum, mill-faqar sal-qgħad, kif ukoll
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Didaskalija: L-Indiċi dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi talEIGE juri li b’punteġġ globali ta’ 52.9 minn 100, l-UE tinsab
biss nofs triq lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi
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Il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’
Beijing fl-UE

EIGE’s reports examine diﬀerent areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Counci
Il-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Beijing (BPfA) tibqa’
tagħha jiddependi ħafna fuq l-impenn u l-mobiof the
Theretal-emanċipazzjoni
are 12 critical areas lizzazzjoni
of concern
for the BPfA,
all available to
explore
miraEuropean
importantiUnion.
ferm fl-avvanz
tal-gvernijiet
u tal-istituzzjonijiet
fil-livrelated
statistical
information
on
EIGE’s
Gender
Statistics
Database.
tan-nisa madwar id-dinja. Madankollu, is-suċċess
elli kollha.
Graphic/image showing the 12 areas of BPfA – e.g.
Turi t-12-il qasam tal-BPfA
In-nisa u lfaqar
It-tfal bniet

L-edukazzjoni
u t-taħriġ tannisa

In-nisa u lambjent

In-nisa u ssaħħa

Il-vjolenza
fuq in-nisa

L-oqsma
tal-BPfA

In-nisa u lmidja

Id-drittijiet
tal-bniedem
tan-nisa

In-nisa u lkunﬂitt armat

Il-mekkaniżmi
istituzzjonali
għall-avvanz
tan-nisa

In-nisa ﬁlpoter u tteħid ta'
deċiżjonijiet

In-nisa u lekonomija

Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU
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L-EIGE jappoġġja lill-UE u lill-Istati Membri
individwali biex huma jissodisfaw dan l-impenn
billi jipproduċi rapporti li joffru għarfien dwar
l-iżviluppi u r-rakkomandazzjonijiet għat-tfassil ta’
politika informat aħjar.
Ir-rapporti tal-EIGE jeżaminaw oqsma differenti tal-BPfA, kif mitlub mill-presidenzi tal-Kunsill
tal-Unjoni Ewropea. Hemm 12-il qasam kritiku ta’
tħassib għall-BPfA, kollha disponibbli biex tiġi esplorata informazzjoni statistika relatata fil-Bażi ta’
Data tal-Istatistiki tal-Kwistjonijiet relatati mas-Sessi tal-EIGE.

Kważi persuna waħda minn
kull erbgħa fl-Unjoni Ewropa
tgħix f’riskju ta’ faqar jew ta’
esklużjoni soċjali, u aktar minn
nofs dawn il-persuni huma nisa.
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Il-faqar, l-inugwaljanzi
bejn is-sessi, kif ukoll dawk
intersezzjonali
Il-faqar huwa fenomenu kumpless u multidimensjonali u ma jistax jiġi mifhum mingħajr
ma tiġi inkluża l-perspettiva ta’ ugwaljanza bejn
is-sessi. In-nisa madwar l-UE huma f’riskju akbar
ta’ faqar, primarjament minħabba l-inugwaljanza
bejn is-sessi fis-suq tax-xogħol esperjenzati tul ilħajja. Ir-rapport tal-EIGE jesplora l-progress bejn
l-2007 u l-2014 fir-rigward tat-tnaqqis tal-faqar
fl-Unjoni Ewropea. Il-perspettiva intersezzjonali
tar-rapport tiżvela l-aspetti numerużi tal-faqar u
l-fatturi li jiggravaw il-vulnerabilitajiet u d-differenzi
fost in-nisa u l-irġiel.

It-titjib fil-ħiliet tan-nisa u l-irġiel
fl-impjieg prekarju fl-UE
Il-globalizzazzjoni u l-avvanzi teknoloġiċi wasslu
għal bidliet importanti fis-suq tax-xogħol. Il-kumplessità tal-impjiegi qiegħda tiżdied fis-setturi u
l-okkupazzjonijiet kollha, inkluż l-impjiegi li jirrekjedu ħiliet baxxi. In-nota ta’ riċerka tal-EIGE tesplora l-potenzjal għat-titjib fil-ħiliet fost in-nisa u
l-irġiel fl-UE. In-nota ta’ riċerka tenfasizza differenzi
importanti bejn in-nisa u l-irġiel bi kwalifiki baxxi
f’termini tal-impjegabbiltà tagħhom, is-sitwazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-aċċess għal taħriġ relatat
mal-impjieg.
Ir-Rapport dwar il-faqar jippreżenta data dwar l-isfidi
li ġenituri waħidhom qed iħabbtu wiċċhom magħhom.

6

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi – EIGE fil-Qosor 2017

L-EIGE kontra l-vjolenza bbażata fuq
is-sessi

Il-vjolenza fuq in-nisa hija waħda mill-ksur l-aktar
persisenti tad-drittijiet tal-bniedem ta’ żmienna
u hija forma ta’ diskriminazzjoni li tirriżulta fi, jew
li x’aktarx li tirriżulta fi, ħsara jew tbatija fiżika,
sesswali, psikoloġika jew ekonomika għan-nisa. Din
issaħħaħ l-inugwaljanza bejn is-sessi u tnaqqas iddinjità u l-integrità tan-nisa, filwaqt li timponi ħsara
serja fuq il-familji, il-komunitajiet u s-soċjetajiet.
Minkejja l-iskala tal-problema fl-UE, xorta waħda
hemm nuqqas ta’ informazzjoni dwar il-vjolenza
fuq in-nisa. L-EIGE jikkontribwixxi b’mod attiv għallħidma importanti tal-UE relatata mal-prevenzjoni
u l-eliminazzjoni tal-vjolenza bbażata fuq is-sessi,
billi jaħdem biex itejjeb d-disponibbiltà, il-kwalità
u l-komparabbiltà tad-data dwar il-vjolenza fuq innisa. Permezz tal-ġbir tar-riċerka u l-informazzjoni,
l-EIGE jappoġġja lill-istituzzjonijiet Ewropej, kif
ukoll lill-esperti fl-identifikazzjoni tan-nuqqasijiet
fid-data attwali, kif ukoll iżid l-għarfien u l-fehim
ġenerali. L-istudji tal-EIGE jenfasizzaw ukoll iddiversità tal-approċċi leġiżlattivi fost l-Istati Membri,
murija permezz ta’ applikazzjonijiet differenti

tal-liġi; u approċċi varji għall-ġbir tad-data dwar ilvjolenza fuq in-nisa fl-Istati Membri individwali.

Waħda minn kull tliet nisa fl-UE
esperjenzat vjolenza fiżika jew
sesswali jew it-tnejn li huma,
minn mindu kellha 15-il sena.

Il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa
L-UE tikkundanna bil-qawwa il-Mutilazzjoni Ġenitali tan-Nisa (MĠF) u t-tbatija li din tikkawża lill-vittmi. Fl-2017, l-EIGE ser japplika l-metodoloġija żviluppata fl-2014 u ser iwettaq studju li ser jipprovdi
stima tan-numru tat-tfajliet f’riskju ta’ MĠF f’sitt
pajjiżi tal-UE: il-Belġju, Ċipru, Franza, il-Greċja, l-Italja
u Malta. Ir-riżultati tal-istudju ser jipprovdu lill-Istati Membri informazzjoni importanti meħtieġa
għall-protezzjoni tat-tfajliet u n-nisa mill-MĠF, kif
ukoll għall-evitar tagħha.

L-involviment tal-Ewropea sabiex
tintemm il-vjolenza fuq in-nisa!
#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM
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It-tim tal-EIGE jwettaq kampanja kontra l-vjolenza fuq in-nisa

Id-direttiva dwar id-drittijiet
tal-vittmi
Ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni f’EIGE ssir billi tiġi
applikata mentalità li tqis l-ugwaljanza bejn is-sessi,
kif ukoll billi tiġi adottata perspettiva ta’ ugwaljanza
bejn is-sessi. Id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Vittmi
tnediet mill-Kummissjoni tal-UE bil-għan li tagħti lillvittmi kollha tal-kriminalità fl-Ewropa l-istess aċċess
għall-ġustizzja u l-appoġġ. L-analiżi dettaljata
tal-EIGE tas-26 Artikolu kollha fid-Direttiva, ser
tappoġġja lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni
tad-Direttiva b’mod li jiġu kkunisdrati l-ħtiġijiet
speċifiċi tal-vittmi tal-vjolenza bbażata fuq is-sessi.
Din hija disponibbli onlajn għall-konsultazzjoni.

Tingħata attenzjoni għall-vjolenza fuq in-nisa
Fl-2017 l-EIGE ser jappoġġja lill-Kummissjoni talUE fis-sensibilizzazzjoni dwar ir-realtà xokkanti

tal-vjolenza fuq in-nisa fl-Ewropa. L-EIGE ser jiffoka fuq l-għoti ta’ pariri prattiċi lill-Istati Membri
biex jgħinhom jindirizzaw il-vjolenza bbażata fuq
is-sessi u jipproteġi lill-vittmi bl-aħjar mod. Ser jiġu
pprovduti aġġornamenti regolari permezz tas-sit
web u fuq il-midja soċjali.

Kampanji ta’ komunikazzjoni —
16-il Jum ta’ Attiviżmu
Is-16-il Jum ta’ Attiviżmu kontra l-vjolenza bbażata
fuq is-sessi hija kampanja li ssir kull sena mill25 ta’ Novembru (il-jum internazzjonali għalleliminazzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa) sal-10 ta’
Diċembru (il-jum internazzjonali tad-drittijiet talbniedem). Matul dawn is-16-il jum, l-EIGE jissieħeb
ma’ atturi globali oħrajn biex iqajjmu kuxjenza
permezz ta’ avvenimenti, attivitajiet u messaġġi
mmirati.
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L-irġiel u l-ugwaljanza
bejn is-sessi
X’inhu r-rwol tal-irġiel fiddiskussjoni dwar l-ugwaljanza
bejn is-sessi?
Il-politiki u l-kampanji li jaħdmu lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi, ħafna drabi ġew mifhuma bħala
“kwistjonijiet tan-nisa” biss. Madankollu, ir-realità
hija differenti ħafna. L-irġiel huma affettwati wkoll
b’mod qawwi mir-rwoli tas-sessi u jesperjenzaw
inugwaljanzi fil-ħajja ta’ kuljum tagħhom; viżibbli
b’mod partikolari f’oqsma bħall-kisba edukattiva u
l-istennija tal-għomor. Il-ħolqien ta’ soċjetà aktar
ugwali bejn is-sessi twassal biex kulħadd jibbenefika minnha, li hija r-raġuni għaliex l-impenn attiv
tan-nisa, kif ukoll tal-irġiel, huwa ferm importanti.

Il-qasam ta’ “L-irġiel u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi”
mhuwiex qasam fokali separat għall-EIGE, peress
li kull aspett tax-xogħol tal-Istitut huwa mfassal
mill-perspettiva ta’ ugwaljanza bejn is-sessi. Dan
jinvolvi r-rikonoxximent li kemm in-nisa kif ukoll
l-irġiel, jesperjenzaw sfidi u opportunitajiet differenti li jaffettwaw l-aċċess tagħhom għar-riżorsi u
l-kapaċità li jilħqu l-potenzjal tagħhom.

Il-Kampanja “White Ribbon”
Bħala parti mix-xogħol ta’ sensibilizzazzjoni, l-EIGE
jikkontribwixxi għall-kampanja “White Ribbon”
— waħda mill-akbar kampanji mmexxija millirġiel — li għandha l-għan li tqajjem għarfien u

6 azzjonijiet li inti tista’ twettaq!
1. Tgħallem dwar il-vjolenza u t-theddid
li n-nisa jiffaċċjaw mill-irġiel.

2.

3.

S fida l-lingwa u ċ-ċajt sessisti fuq ilpost tax-xogħol, fl-iskola u fil-familja
tiegħek.
E żamina kif l-attitudnijiet u l-imġiba
tiegħek stess jistgħu jikkontribwixxu
għall-problema.

4.

K un mudell eżemplari għas-subien.
Uri li l-fatt li inti raġel, ma jfissirx li tista’
tikkontrolla jew tiddomina lil oħrajn.

5. Għid

lill-ħbieb u lill-familja tiegħek
dwar il-Kampanja.

6. Qajjem

kuxjenza dwar il-vjolenza
fuq in-nisa fuq il-post tax-xogħol jew
fl-iskola tiegħek.
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“Bħala raġel inħossni
privileġġat. Jiena liberu u
sigur li ngħid u nagħmel
dak li rrid. Niġġieled ilvjolenza kontra n-nisa
għax irrid li binti wkoll
tgħix f’ambjent sigur.”

Direttur tal-Pjattaforma Soċjali

I-Istitut Ewropew
għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Issieħeb mal-Kampanja “White Ribbon”
www.eige.europa.eu/content/white-ribbon

ttemm il-vjolenza tal-irġiel fuq in-nisa u l-bniet. Ilkampanja għandha l-għan li titfa’ dawl fuq l-iskala
u s-severità tal-problema, kif ukoll li tinvolvi l-irġiel
biex isiru aġenti tal-bidla. Billi jilbsu ż-żigarella
bajda, u jesprimu l-fehma tagħhom b’mod
ċar mal-ħbieb, il-kollegi u l-familji tagħhom,
l-irġiel juru li huma qegħdin jieħdu pożizzjoni
u li l-vjolenza fuq in-nisa m’ għandhiex tkun
ttollerata. L-EIGE involva mexxejja politiċi minn
madwar l-UE biex juru l-impenn politiku tagħhom
u sabiex titqajjem kuxjenza dwar l-inaċċettabilità
tal-vjolenza fuq in-nisa.

Il-wegħda tal”White Ribbon”
“Jiena wieħed mill-biljuni li jemmnu
li n-nisa u l-irġiel huma ugwali u ma
għandu jkun hemm ebda lok għallvjolenza fuq in-nisa f’din id-dinja.
Jien inwiegħed, billi nilbes iż-żigarella
bajda, li qatt mhu ser inwettaq,
nittollera jew nibqa’ sieket dwar ilvjolenza fuq in-nisa. Jien inwiegħed
li ser naħdem biex intemm il-vjolenza
fuq in-nisa.”
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Statistika dwar l-ugwaljanza
bejn is-sessi
Il-ġbir u l-evalwazzjoni tal-istatistika dwar
l-ugwaljanza bejn is-sessi huma aspett fundamentali mill-ħidma tal-EIGE. Din l-istatistika
toffri stampa aktar sħiħa u preċiża dwar kif
inhi l-ħajja fl-Ewropa mill-perspettiva tan-nisa
u l-irġiel. Din tenfasizza l-lakuni eżistenti, iżda
tissorvelja wkoll il-progress li qiegħed isir. Permezz tal-ġbir tad-data u tal-iżvilupp ta’ ħarsa
ġenerali dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-livell
tal-UE, u dak tal-Istati Membri, l-EIGE sar punt
uniku (one-stop) affidabbli tar-riżorsi għal dawk
li jfasslu l-politika, kif ukoll għall-esperti.

Kif nistgħu nkejlu l-ugwaljanza
bejn is-sessi?
Il-fehim dwar id-daqs tal-inugwaljanza bejn issessi fl-Ewropa huwa proċess kumpless. Sabiex
l-EIGE jagħmel il-fehim aktar faċli, żviluppa
għodda unika bl-isem l-Indiċi tal-Ugwaljanza
bejn is-Sessi. Dan jaħdem billi jkopri oqsma

L-ISTATISTIĊI DWAR L-UGWAL JANZ A BE JN IS-SE SSI
JURU L-INUGWAL JANZI BE JN IS-SE SSI

tradizzjonali tal-istatistika, bħall-ekonomija u
s-saħħa, u billi jikkategorizza l-informazzjoni
sabiex jiġu riflessi r-realtajiet tan-nisa, kif
ukoll tal-irġiel. L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn
is-Sessi jipprovdi miżura tad-disparità bejn
in-nisa u l-irġiel (id-disparità bejn is-sessi) u
jikkalkula punteġġ; 1 ifisser inugwaljanza totali
u 100 ifisser ugwaljanza sħiħa. Ir-riżultati joffru
paragun ċar u sinifikanti bejn in-nisa u l-irġiel flIstati Membri kollha tal-UE.
Is-sitt oqsma ewlenin koperti mill-Indiċi tal-EIGE
huma: ix-xogħol, il-flus, l-għarfien, il-ħin, il-poter
u s-saħħa. Hemm ukoll żewġ oqsma satellitari li
jirriflettu l-inugwaljanzi intersezzjonali, kif ukoll
il-vjolenza fuq in-nisa. Dawn l-oqsma kollha
huma marbuta mill-qrib mal-prijoritajiet talpolitika tal-UE. L-Indiċi jiżvela disparità enormi
fit-tqassim tal-ħin iddedikat għall-indukrar tattfal u għall-attivitajiet domestiċi bejn in-nisa u
l-irġiel, kif ukoll fir-rappreżentazzjoni tan-nisa u
l-irġiel fil-poter u fit-teħid tad-deċiżjonijiet.
L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi, li tnieda
għall-ewwel darba fl-2013, wera li, b’mod
ġenerali, l-UE kienet għadha tinsab biss f’nofs
triq lejn l-ugwaljanza. Fl-2015, l-EIGE ppreżenta
t-tieni edizzjoni tal-Indiċi, li għall-ewwel darba
ppermetta li jsir paragun maż-żmien billi
jipprovdi punteġġi għall-2005, l-2010 u l-2012.
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Ix-xogħol
Il-parteċipazzjoni
Is-segregazzjoni
Il-kwalità tax-xogħol

Il-flus

Is-saħħa

Ir-riżorsi finanzjarji
Is-sitwazzjoni
ekonomika

L-istatus
L-imġiba
L-aċċess

Inugwaljanzi
interkonnessi

L-Indiċi
tal-Ugwaljanza
bejn is-Sessi

L-għarfien

Il-poter

Il-kisba
Is-segregazzjoni
It-tagħlim tul il-ħajja

Politiku
Soċjali
Ekonomiku

Vjolenza

Il-ħin
L-attivitajiet ekonomiċi
L-attivitajiet tal-kura
L-attivitajiet soċjali

Oqsma u suboqsma tal-qafas kunċettwali tal-Indiċi tal-ugwaljanza bejn is-sessi

Il-promozzjoni tal-ugwaljanza
bejn is-sessi fl-Ewropa u lil hinn
minnha

Il-bażi ta’ data tal-istatistika dwar
is-sessi: dak li huwa inviżibbli jsir
viżibbli

Fl-2016, is-Serbja saret l-ewwel pajjiż minn barra
l-UE li użat il-metodu tal-EIGE biex tipproduċi
l-indiċi tagħha stess tal-ugwaljanza bejn issessi. Is-Serbja issa għandha għodda analitika li
hija estremament utli kemm fil-livell nazzjonali
biex tissorvelja l-kisbiet u d-disparitajiet, kif
ukoll fil-proċess tal-adeżjoni tal-UE, li permezz
tagħha s-Serbja tista’ tkun punt ta’ riferiment
ma’ Stati Membri oħrajn tal-UE.

Il-bażi ta’ data tal-Istatistika dwar is-Sessi talEIGE hija ċentru għall-informazzjoni statistika
kollha dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. Billi
tiġbor flimkien din l-informazzjoni f’għodda
waħda faċli għall-utent, il-bażi ta’ data tal-EIGE
tippermettilek tħares lejn in-numri b’mod
analitiku, kif ukoll tiskorpi xejriet ewlenin,
tissorvelja l-progress u tiżvela l-evidenza talugwaljanza bejn is-sessi. Inti tista’ tfittex skond
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Bażi tad-Data tal-Istatistika dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-EIGE

it-termini ewlenin, jew tista’ tinnaviga billi tuża
l-istatistika “siġra”. Barra minn hekk, il-bażi ta’
data hija interattiva u tippermettilek toħloq ilviżwalizzazzjonijiet tiegħek stess jew tesporta
d-data għall-użu tiegħek.

Min ser jagħmel użu minnha?
L-aħbar tajba hija li kemm l-Indiċi talUgwaljanza bejn is-Sessi, kif ukoll il-Bażi

tad-Data tal-Istatistika dwar l-Ugwaljanza
bejn is-Sessi tal-EIGE, huma disponibbli
onlajn biex kulħadd jagħmel użu minnhom.
Irrispettivament minn jekk intix statistiku
b’esperjenza jew sempliċiment interessat
li tivverifika xi fatti dwar l-ugwaljanza
bejn is-sessi, ir-riżorsi tal-EIGE huma faċli
biex tinnavigahom. Aħna nistidnuk biex
taċċessahom u tagħtihom titwila!
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X’inhi l-integrazzjoni
tal-ugwaljanza bejn is-sessi?
Inpoġġu l-ugwaljanza bejn
is-sessi fil-qalba tat-teħid
tad-deċiżjonijiet
M’intix ċert jekk teżistix l-ugwaljanza bejn issessi fil-qasam tax-xogħol tiegħek? Il-verità hija
li l-inugwaljanzi bejn is-sessi jeżistu fl-oqsma
kollha tas-soċjetà u jaffettwaw il-ħajja tagħna
f’ħafna modi differenti. Dan ifisser li biex dawn
il-problemi jiġu indirizzati, aħna għandna bżonn
li nindirizzaw l-inugwaljanzi f’ħafna oqsma ta’

Il-Pjattaforma tal-Integrazzjoni talUgwaljanza bejn is-Sessi
X’għandha x’taqsam l-ugwaljanza bejn is-sessi...

BANK

Il-fehim tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi qatt ma kien aktar sempliċi minn hekk. Il-Pjattaforma onlajn tal-Integrazzjoni tal-Ugwaljanza bejn
is-Sessi tal-EIGE toffri firxa estensiva ta’ riżorsi dwar
kif għandhom jiġu identifikati u indirizzati l-inugwaljanzi fl-oqsma kollha tas-soċjetà inkluż:
• L-informazzjoni dwar ħafna oqsma ta’ politika differenti, il-preżentazzjoni tal-inugwaljanzi eżistenti
bejn is-sessi f’kull qasam, kif ukoll dettalji dwar
l-objettivi u l-prijoritajiet attwali fil-livell tal-UE, u
f’dak internazzjonali.

I-Istitut Ewropew
għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

malisport?

politika differenti. Dan l-approċċ huwa magħruf
bħala l-“integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi”
u jinvolvi l-integrazzjoni tal-ħtiġijiet u tat-tħassib
tan-nisa, kif ukoll tal-irġiel f’kull aspett tat-tfassil
tal-politika.

malagrikoltura?

BANK

malenerġija?

• Metodi u għodod li jagħtu pariri prattiċi dwar kif
għandha tiġi inkorporata perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi f’kull fażi taċ-ċiklu tal-politika/
programm, mill-ibbaġitjar abbażi tal-ugwaljanza
bejn is-sessi sal-awditjar abbażi tal-ugwaljanza
bejn is-sessi.

mattrasport?

BANK

• Informazzjoni speċifika għal kull pajjiż dwar kull
wieħed mit-28 Stat Membru tal-UE, li tenfasizza
l-progress tagħhom fl-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi.
• Prattiċi tajba li juru eżempji biex titjieb l-ugwaljanza bejn is-sessi f’varjetà ta’ oqsma.

Il -ġeneru fl-affarijiet
ekonomiċi u finanzjarji

Il -ġeneru fir-riċerka
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I l -ġeneru fl-agrikoltura u
l - iżvilupp rurali
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bejn is-sessi f’Organizzazzjonijiet Akkademiċi u
ta’ Riċerka, jew “GEAR”. L-għodda hija parti millprogramm usa’ tal-EIGE dwar l-integrazzjoni talugwaljanza bejn is-sessi u toffri informazzjoni u
gwida għall-istituzzjonijiet ta’ riċerka li jixtiequ
jiksbu aktar bilanċ tal-ugwaljanza bejn is-sessi f’dan
is-settur.

Benefiċċji ekonomiċi
tal-ugwaljanza bejn is-sessi
Il-Pjattaforma ġiet imfassla primarjament biex tkun
ta’ benefiċċju għal dawk li jfasslu l-politika, li jistgħu
jużaw ir-riżorsi prattiċi biex jintegraw approċċ sensittiv għall-kwistjonijiet relatati mas-sessi fil-qasam
tal-politika tagħhom. Madankollu, din tipprovdi
għarfien interessanti dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi f’oqsma varji tas-soċjetà, li jvarjaw mis-sajd sattrasport u l-kultura. Qari utli għal kulħadd!

Il-bidla għall-”GEAR”
Sabiex tittejjeb l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-qasam
tar-riċerka u l-innovazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea u
l-EIGE żviluppaw għodda ġdida onlajn — Ugwaljanza

Billi jiffoka fuq il-benefiċċji soċjali u ekonomiċi
tal-ugwaljanza bejn is-sessi, l-EIGE jipprovdi l-evidenza li t-tisħiħ tal-pożizzjoni ekonomika tan-nisa
jtejjeb it-tkabbir sostenibbli u jipproduċi benefiċċji
ekonomiċi għas-soċjetà b’mod ġenerali.
L-Istudju tal-EIGE dwar il-Benefiċċji Ekonomiċi
tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-Unjoni Ewropea jkopri
t-28 Stat Membru kollha u huwa msejjes fuq riċerka
preċedenti biex jiġi żviluppat qafas teoretiku solidu,
kif ukoll mudell empiriku, sabiex jitkejlu l-benefiċċji
ekonomiċi tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE.
L-EIGE se jevalwa l-effetti potenzjali makroekonomiċi tal-politiki xprunati mill-ugwaljanza bejn

Il -ġeneru u l -enerġija

I l -ġeneru u ż-żgħażagħ

I l -ġeneru fil-ġustizzja

Il -ġeneru fis-saħħa
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Il-Pjattaforma tal-Integrazzjoni tal-Perspettiva tal-Ġeneri tal-EIGE tippreżenta inugwaljanzi bejn il-ġeneri f’oqsma
ta’ politika differenti.

is-sessi fl-oqsma tal-edukazzjoni, ix-xjenza, itteknoloġija, l-inġinerija u l-matematika (STEM),
l-impjiegi futuri; il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol;
id-differenzi fil-pagi u l-użu tal-ħin, kif ukoll il-fertilità.
Iċċekkja s-sit web tal-EIGE fl-2017 għar-riżultati
mistennija li ser jipprovdu evidenza dwar il-bżonn
ta’ sfida fir-rigward tal-inugwaljanza bejn is-sessi
f’oqsma bħall-edukazzjoni, is-suq tax-xogħol,
it-teħid ta’ deċiżjonijiet ekonomiċi u politiċi
u l-qsim ta’ responsabbiltajiet tal-kura mhux
imħallsa sabiex jinkisbu l-objettivi tal-Istrateġija

Ewropa 2020 għal impjiegi u tkabbir intelliġenti,
sostenibbli u inklużiv.

L-approċċ ibbażat fuq
l-ugwaljanza bejn is-sessi
għall-ibbaġitjar
L-ibbaġitjar tal-ugwaljanza bejn is-sessi huwa
strateġija għall-ksib tal-ugwaljanza bejn in-nisa
u l-irġiel b’fokus fuq ir-riżorsi pubbliċi. Dan huwa
għodda li tgħin fl-ippjanar u fl-implimentazzjoni tal-baġits li jqisu l-ħtiġijiet differenti tan-nisa u
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l-irġiel, kif ukoll tal-bniet u s-subien. Dan jippjana
miżuri u riżorsi sabiex dawn il-ħtiġijiet jiġu ssodisfati billi jiffoka fuq kif id-dħul u l-infiq ta’ amministrazzjoni jista’ jkollhom impatti differenti fuq in-nisa u l-irġiel, u kif dawn jistgħu jaffettwaw l-istatus u
l-opportunitajiet soċjoekonomiċi tagħhom.
Fil-ħidma li jmiss tiegħu fil-qasam tal-ibbaġitjar abbażi tal-ugwaljanza bejn is-sessi, l-EIGE ser ifassal
prattiki tajba fl-Istati Membri tal-UE u ser jiżviluppa

għodda onlajn fl-2017–2018 biex jappoġġja l-ibbaġitjar abbażi tal-ugwaljanza bejn is-sessi.
L-għodda ser tkun disponibbli fuq il-Pjattaforma
tal-Integrazzjoni tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi talEIGE, ġabra onlajn ta’ għarfien u riżorsi li toffri
metodi prattiċi sabiex titwettaq l-integrazzjoni ta’
kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn is-sessi, li waħda
minnhom hija l-ibbaġitajr abbażi tal-ugwaljanza
bejn is-sessi.

L-Istudju tal-EIGE dwar ilBenefiċċji Ekonomiċi talUgwaljanza bejn is-Sessi
fl-Unjoni Ewropea juri
u jikkonsolida s-sejbiet
mir-riċerka li huma
rilevanti għall-politika
dwar il-kontribut talugwaljanza bejn is-sessi
lejn mudell ta’ tkabbir
intelliġenti, sostenibbli
u inklużiv fl-UE. L-istudju
se jkompli jiżviluppa
l-bażi tal-evidenza fuq
ir-rendimenti ekonomiċi
kumulattivi tal-politika
dwar l-ugwaljanza bejn
is-sessi u l-impatt globali
taż-żieda fl-ugwaljanza
bejn is-sessi fuq issostenibilità tal-mudell
soċjali u ekonomiku
tal-UE.
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Iċ-Ċentru tar-Riżorsi u
d-Dokumentazzjoni tal-EIGE
Iċ-Ċentru tar-Riżorsi u d-Dokumentazzjoni tal-EIGE
(RDC) jagħtik aċċess rapidu u faċli għal aktar minn
500,000 riżorsa dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi flEU-28: studji, artikli, kotba, artikoli, dokumenti ta’ politika, “grey literature” (letteratura griża), bażijiet ta’ data
speċjalizzati u ħafna aktar.
Esplora l-librerija tal-EIGE(http://eige.europa.eu/rdc)
minn fejn tinsab inti u bbenifika mill-fatt li inti tista’
tfittex fil-kollezzjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi tal-libreriji Ewropej ewlenin! Il-librerija onlajn tagħna
tagħtik aċċess għar-riżorsi bil-lingwi uffiċjali kollha talUE u qiegħda tikber kontinwament.
Tixtieq taċċessa l-kollezzjoni speċjalizzata tal-EIGE
dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi?
• Ejja u żurna! Aħna noffru spazju miftuħ ta’ tagħlim
fejn il-gruppi jistgħu jiltaqgħu, jinteraġixxu u jinvolvu
ruħhom fi kwistjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi.
• Għal aktar informazzjoni jew riċerka dettaljati, inti
tista’ żżur ukoll il-librerija speċjalizzata tal-EIGE f’Vilnius,
il-Litwanja. Ibgħat email fuq rdc@eige.europa.eu biex
tagħmel appuntament.

EuroGender
In-netwerk onlajn tal-EIGE, EuroGender, huwa l-post
fejn wieħed għandu jkun biex jaqsam l-informazzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi! Il-membri tal-EuroGender jiksbu għarfien dwar il-ħidma tal-EIGE u
jkollhom opportunitajiet regolari biex jikkontribwixxu
u jinvolvu ruħhom permezz ta’ diskussjonijiet live onlajn dwar suġġetti differenti. Barra minn hekk, huma

jinżammu infurmati tajjeb dwar l-avvenimenti u l-konferenzi li ġejjin rigward l-ugwaljanza bejn is-sessi.

Glossarju u t-Teżawru dwar
l-Ugwaljanza
Taf x’inhi d-differenza bejn “il-bilanċ bejn is-sessi” u
“l-parità bejn is-sessi”? Għaliex ma tiċċekkjax mill-ġdid
fuq il-glossarju u t-teżawru ġodda onlajn tal-EIGE!
Dawn ser jippermettu lil kulħadd fl-UE u lil hinn minnha biex jifhmu l-kunċetti dwar l-ugwaljanza bejn
is-sessi bl-istess mod u dan huwa pass lejn l-eliminazzjoni tal-konfużjoni fir-rigward ta’ termini ewlenin.
L-għodda onlajn ser tikkontribwixxi wkoll għal lingwa
aktar sensittiva għall-kwistjonijiet relatati mas-sessi u
ser tirrappreżenta sfida għat-termini li jsaħħu l-isterjotipi tas-sessi u ser tinjora d-differenzi bejn is-sessi.
Aċċessa l-Glossarju u t-Teżawru dwar l-Ugwaljanza
bejn is-Sessi bl-Ingliż hawnhekk: http://eige.europa.
eu/rdc/thesaurus u fittex it-traduzzjonijiet tagħhom
fil-linwgi kollha tal-UE, kif ukoll bħala għodda bil-miktub sensittiva għall-kwistjonijiet relatati mas-sessi!

Il-Glossarju u t-Teżawru onlajn dwar
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-EIGE għandu
aktar minn 400 definizzjoni preċiżi,
aġġornati u sensittivi għall-kwistjonijiet
relatati ma-sessi.
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Ejjew nitkellmu
L-ugwaljanza bejn is-sessi hija għal kulħadd, u din hija r-raġuni għaliex l-EIGE jkun dejjem ħerqan biex
jaqsam l-aħbarijiet u jilħaq udjenza usa’. Żomm ruħek aġġornat mal-attivitajiet kollha onlajn tal-EIGE permezz tas-sit web tagħna, kif ukoll permezz tal-kanali tal-midja soċjali tagħna.
Il-pubblikazzjonijiet kollha tagħna jistgħu jinkisbu mis-sit web tal-Istitut, permezz taċ-Ċentru ta’ Riżorsi u
Dokumentazzjoni tiegħu u l-Bookshop tal-UE.
Id-dħul għaċ-Ċentru ta’ Riżorsi u Dokumentazzjoni jinsab fl-ewwel sular tal-uffiċċji tagħna f’Vilnius, f’Vilniaus Gatvė 10. Iċ-Ċentru ta’ Riżorsi u Dokumentazzjoni jiftaħ mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mid-9:30 sas-13:00 u
mis-13:30 sas-18:00. 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.
Jekk jogħġbok agħmel appuntament permezz ta’ rdc@eige.europa.eu

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