Ejjew nagħmlu l-ugwaljanza
bejn is-sessi realtà
Skopri kif nistgħu ngħinuk fix-xogħol tiegħek

Il-Bażi tad-Data tal-Istatistika dwar il-Ġeneru
In-nisa u l-irġiel huma affettwati bl-istess mod mid-deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew.
Data preċiża disaggregata skont is-sessi u sensittiva għall-ġeneru tgħin biex jiġi segwit
l-impatt tal-politiki u tiżvela fejn tista’ tittieħed aktar azzjoni biex jitnaqqsu d-disparitajiet
bejn is-sessi li ġew identifikati. Tista’ tara l-istampa sħiħa mal-Bażi tad-Data tal-Istatistika
dwar il-Ġeneru tagħna.
Għadd ta' membri nisa tal-Parlament Ewropew wara l-elezzjoni tal-2019
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Id-data tagħna dwar in-nisa u l-irġiel f’pożizzjonijiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet hija aġġornata kull tliet xhur u tinkludi statistika mill-politika, in-negozju, is-soċjetà ċivili, l-am
bjent, l-edukazzjoni, ix-xjenza u r-riċerka, l-isport u l-midja.
Il-bażi ta’ data tagħna tagħti stampa preċiża għan-nisa u l-irġiel fl-oqsma tal-politika
tal-Unjoni Ewropea u l-istrateġiji kollha relatati mal-ugwaljanza bejn is-sessi.
Għandna wkoll data dwar il-vjolenza sessista fl-UE.

Sib dan il-fuljett bl-24 lingwa kollha tal-UE fis-sit elettroniku tagħna: https://eige.europa.eu

L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Kull sena l-EIGE jippubblika l-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi, li jeżamina s-sitwazzjoni
tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-Istati Membri tal-UE u jissorvelja l-iżviluppi sa mill-2005.
L-għodda online tagħna tgħinek tiċċekkja b’mod faċli s-sitwazzjoni ta’ pajjiżek u tqabbel
is-sitt oqsma tax-xogħol, il-flus, l-għarfien, il-ħin, is-setgħa u s-saħħa. L-indiċi jirrifletti
d-diversità tal-UE u tista’ tħares lejn l-impatti differenti li għandhom l-età, it-tip ta’ familja,
l-edukazzjoni, il-pajjiż tat-twelid, u d-diżabilitajiet fuq l-inugwaljanza bejn is-sessi.

Ritratt: il-punteġġi tal-2017 fl-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi

L-edizzjoni tal-2019 ser tiġi rilaxxata fil-15 ta’ Ottubru u ser tiffoka b’mod speċjali fuq
il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Se tagħti ħarsa lejn il-liv tal-ġenituri, il-kura informali, it-tagħlim tul il-ħajja, l-arranġamenti tax-xogħol flessibbli, u l-infrastruttura pubb
lika mal-UE kollha.
Sib dan il-fuljett bl-24 lingwa kollha tal-UE fis-sit elettroniku tagħna: https://eige.europa.eu

L-appoġġ tal-EIGE għall-presidenzi tal-Kunsill
L-EIGE jħejji riċerka għal kull presidenza b’rotazzjoni tal-Kunsill tal-Unjoni
Ewropea. Is-suġġett huwa deċiż b’mod
konġunt mill-Istat Membru tal-UE li
għandu l-presidenza u l-Kummissjoni
Ewropea.
In-nota ta’ riċerka tal-2019 għall-Pre
sidenza Rumena eżaminat id-differenza
bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa fl-UE
u sabet li l-qligħ matul il-ħajja tan-nisa
huwa 40 % inqas minn dak tal-irġiel.
Għall-Presidenza tal-Finlandja, l-EIGE ser
iħejji reviżjoni sħiħa ta’ kif l-Istati Membri qed jimplimentaw il-Pjattaforma ta’
Azzjoni ta’ Beijing — riżoluzzjoni adottata
mir-Raba’ Konferenza Dinjija tan-Nazz
jonijiet Uniti dwar in-Nisa u impenn
internazzjonali tal-UE.

Il-vjolenza sessista
Kemm iħallsu l-Istati Membri tal-UE biex
jindirizzaw il-vjolenza kontra n-nisa?
Il-mutilazzjoni ġenitali femminili hija
problema fl-UE? Il-vjolenza ċiberne
tika hija theddida reali? Għandek issib

tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet
u ħafna oħrajn fir-riċerka tagħna dwar
il-vjolenza sessista, ħafna minnha b’informazzjoni speċifika għall-pajjiż.

Sib dan il-fuljett bl-24 lingwa kollha tal-UE fis-sit elettroniku tagħna: https://eige.europa.eu

Riżorsi tal-ugwaljanza bejn is-sessi
Ir-riżorsi online tagħna huma maħsubin biex tużahom.

Metodi u miżuri ta’ integrazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’
ugwaljanza bejn is-sessi
Bil-ġbir ta’ data diżaggregata skont is-sessi għall-bini ta’ appoġġ
politiku għal inizjattivi ta’ ugwaljanza bejn is-sessi, it-taqsima
tal-metodi u l-għodod tagħna tispjega x’inhi l-integrazzjoni ta’
kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn is-sessi u kif tista’ tgħin biex tinbena soċjetà aktar ugwali.

Sett ta’ miżuri ta’
komunikazzjoni sensittiva
għall-kwistjonijiet relatati
mas-sessi
X’għandhom komuni “pulizija”, “avukat
mara” u “ladylike handshake” (teħid tal-idejn b’mod femminili)?
Kif juri s-sett ta’ miżuri ta’ komunikazzjoni sensittiva għall-kwis
tjonijiet relatati mas-sessi, dawn huma eżempji ta’ lingwaġġ
sessist: mhux l-uffiċjali tal-pulizija kollha huma rġiel, wieħed
qatt ma jirreferi għal “avukat raġel”, u normalment “ladylike”
handshake huwa insult. Uża l-ktejjeb ta’ komunikazzjoni sensittiva għall-kwistjonijiet relatati mas-sessi u għodda interattiva
online tagħna biex jgħinuk toħloq diskorsi u materjal li jindirizzaw lil kulħadd b’rispett, mill-votanti sal-Membri l-oħra tal-Parlament.

Glossarju u teżawru
X’inhi d-differenza bejn is-sess u l-ġeneru? X’inhuma l-istereotipi tas-sessi? B’aktar minn
400 entrata fi 15-il lingwa, il-glossarju u t-teżawru tagħna se jgħinuk tuża t-terminoloġija
t-tajba f’dak li għandu x’jaqsam mal-ugwaljanza bejn is-sessi.

Librerija
Teħtieġ li tidħol ftit aktar fil-fond fi kwistjoni ta’ ugwaljanza bejn is-sessi? B’aktar minn
800 000 lista, il-librerija tagħna se tgħidlek liema riċerka hija disponibbli u fejn tista’
ssibha.
Sib dan il-fuljett bl-24 lingwa kollha tal-UE fis-sit elettroniku tagħna: https://eige.europa.eu

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) huwa korp awtonomu
tal-Unjoni Ewropea, stabbilit biex isaħħaħ l-ugwaljanza bejn is-sessi mal-UE kollha.
L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija valur fundamentali tal-UE u l-kompitu tal-EIGE
huwa li jagħmel din realtà fl-Ewropa u lil hinn minnha. Dan jinkludi li jsir ċentru Ewropew
ta’ għarfien dwar kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn is-sessi, fejn jappoġġa l-integrazzjoni
ta’ kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki kollha tal-UE u tal-Istati Membri,
u jiġġieled kontra d-diskriminazzjoni abbażi tas-sess.
Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi, EIGE
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
IL-LITWANJA
Tel. +370 52157444
eige.sec@eige.europa.eu
http://www.eige.europa.eu
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Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata kemm-il darba jiġi rikonoxxut is-sors.
L-użu mill-ġdid huwa awtorizzat kemm-il darba jiġi rikonoxxut is-sors, it-tifsira oriġinali
ma tkunx imfixkla u l-EIGE ma jkunx responsabbli għal kwalunkwe dannu kkawżat
minn dak l-użu. Il-politika ta’ użu mill-ġdid tal-EIGE hija implimentata mid-Deċiżjoni
tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2011 dwar l-użu mill-ġdid ta’ dokumenti talKummissjoni (2011/833/UE).
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