Diskussjoni Pubblika
‘Soċjeta Ugwali, Soċjetà Sħiħa’
Nota Informattiva
“Fl-azzjonijiet kollha tagħha, l-Unjoni għandha tfittex li telimina l-inugwaljanzi, u li tinkoraġġixxi lugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.”
L-Artiklu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

F’Marzu 2020, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet Strateġija ta’ Ugwaljanza tal-Ġeneru 2020-2025, li
tkompli tibni fuq l-Istrateġija ta’ qabilha li ħarġet fl-2010, fl-istess sena meta l-Unjoni Ewropea adottat
il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, li tinkludi l-ugwaljanza bejn il-ġeneru bħala wieħed middrittijiet fundamentali.
L-UE adottat sitt Direttivi li jkopru l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fuq il-post tax-xogħol, dawk li
jaħdmu għal rashom, fl-aċċess għall-prodotti u għas-servizzi, fis-sigurtà soċjali, fit-tqala u fil-maternità
u dwar il-lif relatat mal-familja u l-arranġamenti ta’ xogħol flessibbli għall-ġenituri u l-persuni li
jindukraw. Flimkien dawn progressivament stabbilixxew standard legali madwar l-Ewropa li jiżgura
protezzjoni wiesgħa mid-diskriminazzjoni.
Għaldaqstant, it-tema magħżula għal din id-diskussjoni tirrifletti l-ħsieb tal-Istrateġija, “Fin-negozju,
fil-politika u fis-soċjetà b’mod ġenerali, nistgħu biss nilħqu l-potenzjal kollu tagħna jekk nużaw it-talent
u d-diversità kollha li għandna.” Ma nistgħux nitkellmu dwar soċjetà sħiħa jekk l-isforzi u l-ġlieda għallugwaljanza jibqgħu jkunu meħtieġa.
Kif tgħid l-Istrateġija, “il-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE hija responsabbiltà konġunta. Dan
jeħtieġ l-għaqda u l-azzjoni mill-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri u l-aġenziji tal-UE kollha, fi
sħubija mas-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet tan-nisa, l-imsieħba soċjali u s-settur privat.”

Temi għad-Diskussjoni
It-tliet temi tad-diskussjoni huma t-temi prinċipali indirizzati fl-Istrateġija.
1. Soċjetà sħiħa tkun ħielsa mill-isterjotipi u mill-vjolenza
In-nisa u l-irġiel, il-bniet u s-subien, fid-diversità kollha tagħhom, jenħtieġ li jħossuhom sikuri kull fejn
ikunu, l-iktar fi djarhom, il-postijiet tax-xogħol, pubbliċi u onlajn; fir-relazzjonijiet li jagħżlu; u jkunu
liberi li jesprimu lilhom infushom; u li jagħżlu l-karrieri li jixtiequ, mingħajr restrizzjonijiet marbuta malisterjotipi tal-ġeneru.
Id-diskussjoni tittratta s-sitwazzjoni fejn tidħol il-vjolenza domestika f’pajjiżna u x’qed isir biex din
tinqata’. Din tibqa’ waħda mill-akbar sfidi tas-soċjetà u għandha għeruq profondi fl-inugwaljanza bejn
is-sessi, li ssib l-għeruq tagħha f’kultura ta’ sterjotipi u modi żbaljati ta’ kif titqies il-mara fis-soċjetà, laktar dawk li huma f’qagħda vulnerabbli aktar minn oħrajn, fosthom nisa b’diżabbiltà.

2. Soċjetà sħiħa jkollha ekonomija bbażata fuq l-ugwaljanza
In-nisa u l-irġiel fid-diversità kollha tagħhom jenħtieġ li jkollhom opportunitajiet indaqs biex jiffjorixxu
u jkunu ekonomikament indipendenti, jitħallsu b’mod ugwali għal xogħolhom ta’ valur ugwali,
ikollhom aċċess ugwali għall-finanzjament u jirċievu pensjonijiet ġusti. In-nisa u l-irġiel jenħtieġ li
jaqsmu b’mod ugwali r-responsabbiltajiet ta’ kura u dawk finanzjarji.
Id-diskussjoni tindirizza l-impatt taż-żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol fuq lekonomija, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ forza tax-xogħol li qed tiċkien u nuqqas ta’ ħiliet, iżda wkoll
biex in-nisa jkunu aktar ekonomikament u soċjalment indipendenti. Dan ifisser li fid-deċiżjonijiet li
jieħdu, in-nisa m’għandhomx ikunu mxekkla minn restrizzjonijiet imposti minn soċjetà inugwali.
Wieħed minn dawn il-fatturi huwa l-bilanċ bejn ix-xogħol u r-responsabbiltajiet fil-ħajja privata.

3. Soċjetà sħiħa jkollha demokrazija parteċipattiva fil-livelli kollha ta’ tmexxija
Il-kumpaniji, il-komunitajiet u l-pajjiżi jenħtieġ li jitmexxew kemm min-nisa kif ukoll mill-irġiel, fiddiversità kollha tagħhom. Il-karriera m’għandhiex tiddependi fuq jekk tkunx mara jew raġel.
Ir-rappreżentanza ta’ diversi setturi u kategoriji tas-soċjetà tagħmilha aktar għanja u ssaħħaħ iddemokrazija biex tiffunzjona aħjar fit-tfassil ta’ politika aktar effettiva.
Id-diskussjoni tiffoka fuq l-isforzi li qegħdin isiru biex aktar nisa jkunu f’pożizzjonijiet ta’ tmexxija, flamministrazzjoni pubblika, fil-bordijiet ta’ kumpaniji u fil-politika. Iktar ma jkollna rappreżentanza tannisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet, iktar tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa f’livelli oħra.

