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STQARRIJA MILL-MINISTRU FL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU
Il-Ministru Carmelo Abela waqt diskussjoni mill-MEUSAC fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali
tal-Mara
Biex jitfakkar il-Jum Internazzjonali tal-Mara, li jiġi ċċelebrat fit-8 ta’ Marzu, u biex jinżamm ħaj iddibattitu dwar aktar sforzi meħtieġa favur ugwaljanza sħiħa fis-soċjetà, il-MEUSAC u Europe Direct
Valletta organizzaw diskussjoni pubblika onlajn, bit-tema, ‘Soċjetà Ugwali, Soċjetà Sħiħa’, nhar ilĦamis, 4 ta’ Marzu 2021.
Id-diskussjoni trattat aspetti differenti marbuta mal-isforzi għal iktar ugwaljanza fis-soċjetà tal-lum.
Dawn it-temi joħorġu mill-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Ugwaljanza tal-Ġeneru 2020-2025.
B’mod ġenerali, id-diskussjoni ffukat fuq kif fl-aħħar għexieren ta’ snin, l-Unjoni Ewropea għamlet
progress sinifikanti fl-ugwaljanza bejn is-sessi, fejn 14 mill-20 pajjiż magħruf fid-dinja dwar lugwaljanza bejn is-sessi huma Stati Membri tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, l-ebda Stat Membru
ma kiseb l-ugwaljanza sħiħa bejn is-sessi u l-progress huwa bil-mod.
Fl-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-UE tal-2020, l-Istati Membri bħala medja kisbu 67.9 punti
perċentwali. Mill-2005, dan il-punteġġ tjieb biss bi kważi 6 punti. Malta hija fost l-iktar stati membri
li għamlu progress, b’avvanz ta’ 10 punti fl-aħħar 10 snin.
Fl-indirizz tiegħu l-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela qal li l-ġlieda għallugwaljanza mhix ġlieda għal xi favur imma għal dritt li ngħixu f’soċjeta li hi ġusta u sħiħa li ma
tiddependix mill-ġeneru jew mill-istat tal-ħajja. Innota li minkejja t-tnaqqis fl-inugwaljanza bejn issessi fl-edukazzjoni, mhux l-istess japplika għall-impjiegi, il-pagi, il-kura, il-pożizzjonijiet ta’
tmexxija u t-teħid tad-deċiżjonijiet. Għadhom jinħassu ħafna l-istereotipi, diskors ta’ mibegħda
sessista, vjolenza u fastidju sessista. Għalhekk diskussjonijiet bħal tal-lum huma importanti, spjega lMinistru.
Huwa spjega l-ħidma tal-Gvern f’dan il-qasam fl-aħħar snin, fejn ra li tiżdied il-parteċipazzjoni tannisa fis-suq tax-xogħol, u ħidma favur iktar indipendenza ekonomika lin-nisa permezz ta’ flessibiltà
fil-ħinijiet u l-prattiċi tax-xogħol u l-implimentazzjoni tad-direttiva dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u lħajja privata.
Il-Ministru tkellem ukoll dwar l-emendi kostituzzjonali li se jippermettu siġġijiet addizzjonali għassess sotto-rappreżentat li jkun kiseb anqas minn 40% tas-siġġijiet Parlamentari f’elezzjoni ġenerali,
fejn qal kif dan hu l-mod tanġibbli kif wieħed jgħaddi għall-azzjoni fejn meħtieġa biex jitwarrbu l-
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inugwaljanzi. Spjega li dan it-tibdil ser jwassal biex jkun hemm iktar bilanċ fir-rappreżentanza minnisa fil-Parlament nazzjonali.
“Pajjiżna miexi fid-direzzjoni t-tajba u b’din il-ħidma qed naraw li nilħqu l-miri tagħna fil-qasam talugwaljanza, biex hawnhekk ukoll mhux biex nilħqu imma nissuperaw l-qagħda fil-bqija tal-Ewropa,”
saħaq il-Ministru Abela.
Il-Kap Eżekuttiv tal-MEUSAC, Mandy Falzon qalet li “Huwa ta’ unur għalija, mhux biss bħala l-Kap
Eżekuttiv ta’ din l-Aġenzija iżda wkoll bħala mara, li qegħdin inkomplu nħeġġu d-diskussjoniijiet
fuq temi li l-Unjoni Ewropea timbotta ‘l quddiem u li jaffettwaw lil kull wieħed u waħda minna. Dan
nagħmluh permezz ta’ iktar informazzjoni, għarfien u dibattiti dwar l-inizjattivi fl-Unjoni Ewropea
favur l-ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni fost l-oħrajn; u anke permezz ta’ għajnuna fil-prattika
lill-organizzazzjonijiet biex ikomplu jinvestu f’proġetti iffinanzjati mill-UE fuq riċerka, kampanji ta’
edukazzjoni u attivitaijiet oħra.”
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