
 

L-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2022:  
L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri taħt Theddida, Gruppi Speċifiċi l-Aktar 

Milquta 

 

L-indiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2022 li għadu kif tnieda, li jkejjel l-istat tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri fl-UE, jiżvela li l-progress qed ikompli b’pass tal-bebbux, b’żieda ta’ 0.6 punti biss mill-edizzjoni 
tas-sena l-oħra. B’riżultat ta’ dan, il-punteġġ medju tal-UE issa huwa ta’ 68.6 minn 100 punt, 5.5 punti 
biss ogħla milli fl-2010. 

Minħabba li l-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2022 jiffoka għall-ewwel darba prinċipalment fuq 
id-data mill-ewwel sena tal-pandemija 2020, il-punteġġi jippreżentaw sinjali ta’ twissija 
b’saħħithom fost inċertezza u taqlib kontinwi. 

“Dak li huwa l-aktar inkwetanti hu li l-punteġġ ta’ din is-sena ħa xejra differenti bi tnaqqis f’diversi 
oqsma għall-ewwel darba mill-2010,” qal id-Direttur tal-EIGE Carlien Scheele. 

“Dan jeħtieġ skrutinju urġenti, peress li r-riżultati tagħna juru li gruppi speċifiċi ta’ persuni, li għandhom 
it-tendenza li jkunu f’sitwazzjonijiet aktar vulnerabbli fi żminijiet ta’ kriżi, huma l-aktar f’riskju, fejn 
jippersistu dimensjonijiet qawwija bbażati fuq il-ġeneru. Ma nistgħux ninjoraw l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri,” hija affermat. 

Il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza, Helena Dalli qalet, “L-impenn tagħna għall-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri jrid jibqa’ sod. Wara l-pandemija, l-aggressjoni Russa fl-Ukrajna u l-kriżi ekonomika li 
tirriżulta, kemm l-istituzzjonijiet reġjonali kif ukoll il-pajjiżi tal-UE jridu jkunu sensittivi għall-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri fil-miżuri baġitarji u ta’ politika tagħhom. In-nisa, fid-diversità kollha tagħhom, 
m’għandhomx ibatu. 

Huwa kruċjali li naraw progress fil-proposti leġiżlattivi tagħna, li ntejbu l-bilanċ bejn il-ġeneri fil-
bordijiet korporattivi, li jkollna trasparenza fil-pagi, u li ntemmu l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza 
domestika. Nappella lill-partijiet ikkonċernati kollha biex jagħmlu l-parti tagħhom għal opportunitajiet 
indaqs, sikurezza u vuċi ugwali għan-nisa u l-irġiel.” 

Għall-ewwel darba mill-bidu tiegħu, l-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri rreġistra tnaqqis fil-punteġġi 
f’diversi oqsma tad-dominji ewlenin tal-Indiċi. Tnaqqis fil-punteġġ tal-parteċipazzjoni fix-xogħol jindika 
li n-nisa huma dejjem aktar probabbli li jqattgħu inqas snin minn ħajjithom f’impjieg, u dan ifixkel il-
prospetti ta’ karriera u tal-pensjoni. Barra minn hekk, inqas nisa milli rġiel ipparteċipaw f’attivitajiet 
ta’ edukazzjoni formali u informali fl-2020. U peress li l-COVID-19 ħolqot pressjoni bla preċedent fuq 
is-settur tas-saħħa, tfaċċa tnaqqis fl-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-istatus tas-saħħa u fl-aċċess għas-
servizzi tal-kura tas-saħħa. 

Li kieku ma kienx għall-progress fid-dominju tal-poter, l-Indiċi kien jesperjenza tnaqqis ġenerali fil-
punteġġ. Ħafna minn dan il-progress huwa dovut għal żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet ekonomiċi u politiċi, li min-naħa tagħha hija marbuta mal-introduzzjoni ta’ kwoti leġiżlati 
fi ftit Stati Membri tal-UE. Dan jenfasizza l-importanza tal-ftehim politiku milħuq mill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill tal-UE dwar id-direttiva biex jittejjeb il-bilanċ bejn il-ġeneri fil-bordijiet 
korporattivi f’Ġunju 2022. 



Huwa kruċjali wkoll li jiġi apprezzat l-impatt tal-pandemija fuq gruppi speċifiċi ta’ persuni. Pereżempju, 
in-nisa u l-irġiel akbar fl-età, u n-nisa u l-irġiel b’diżabilitajiet irrappurtaw ħtiġijiet ogħla mhux 
issodisfati għal kontrolli mediċi matul is-sena tal-pandemija. Barra minn hekk, in-nisa żgħażagħ 
iffaċċjaw livelli ogħla ta’ qgħad fil-konsegwenzi ekonomiċi tal-pandemija, u n-nisa bi sfond ta’ 
migrazzjoni kienu f’riskju saħansitra ogħla. 

Ġiet żvelata żieda fir-responsabbiltajiet ta’ kura ġenerali matul il-pandemija permezz ta’ stħarriġ online 
komplementari li ffoka fuq aspetti kritiċi relatati mal-ħin imqatta’ fuq kura bla ħlas. Madankollu, iż-
żieda ma kinitx imqassma b’mod ugwali bejn in-nisa u l-irġiel, u dan aggrava l-inugwaljanzi eżistenti 
bejn il-ġeneri. Dan huwa partikolarment minnu għall-indukrar tat-tfal b’intensità għolja, fejn 40 % tan-
nisa meta mqabbla ma’ 21 % tal-irġiel iqattgħu mill-inqas 4 sigħat f’ġurnata tipika fost il-ġimgħa jieħdu 
ħsieb it-tfal żgħar. Id-disparità bejn il-ġeneri fix-xogħol tad-dar li jirrikjedi ħafna ħin kibret ukoll matul 
il-pandemija, b’20 % tan-nisa meta mqabbla ma’ 12 % tal-irġiel li jagħmlu xogħol tad-dar għal mill-
inqas erba’ sigħat kuljum. 

Il-punteġġi tal-pajjiżi jkomplu jippreżentaw ukoll stampa mħallta. Dawk bl-aqwa prestazzjoni jinkludu 
l-Iżvezja, id-Danimarka u n-Netherlands - għalkemm il-progress lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri waqaf 
fl-Iżvezja u fid-Danimarka. Sadanittant, il-Greċja, l-Ungerija u r-Rumanija qed jitħabtu l-aktar biex 
javvanzaw l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Fuq nota aktar pożittiva, mill-aħħar edizzjoni, l-aktar żidiet 
sinifikanti fil-punteġġi tal-Indiċi nstabu fil-Litwanja, fil-Belġju, fil-Kroazja u fin-Netherlands. 
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F’dan l-isfond, l-EIGE qed jorganizza għall-ewwel darba Forum ta’ jumejn dwar l-Ugwaljanza bejn il-
Ġeneri fi Brussell u online. L-għan huwa li l-aktar kwistjonijiet kritiċi li jaffettwaw l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri fl-UE jitqiegħdu fuq il-mejda f’sensiela ta’ panel ta’ diskussjonijiet, workshops prattiċi, u 
sessjonijiet ta’ kondiviżjoni ta’ esperjenzi. L-impenji u l-azzjonijiet biex jittieħdu #3StepsForward se jiġu 
identifikati b'Forum ta' segwitu ppjanat għall-2024 billi jinġabru flimkien għadd kbir ta' persuni li jieħdu 
d-deċiżjonijiet politiċi f'livell għoli, prattikanti u s-soċjetà ċivili. 
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