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ĠABRA TA’ GĦODDA
GĦALL-UGWALJANZA BEJN
IS-SESSI FIL-PRATTIKA
100 inizjattiva minn imsieħba soċjali u fuq il-post tax-xogħol
madwar l-Ewropa

PROĠETT TAL-IMSIEĦBA SOĊJALI EWROPEJ BL-APPOĠĠ FINANZJARJU TAL-KUMMISSJONI EWROPEA

GĦALFEJN?

L-imsieħba soċjali Ewropej, KETU1, BUSINESSEUROPE, UEAPME u CEEP, huma

impenjati u għandhom rwol ewlieni fit-titjib tal-ugwaljanza bejn is-sessi fis-suq tax-xogħol
u fuq il-post tax-xogħol.
L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija prinċipju fundamentali li fuqu nbniet l-Unjoni
Ewropea. Matul is-snin, il-leġiżlazzjoni dwar it-trattament ugwali kibret biex tifforma qafas
legali koerenti. Din hija s-sinsla għal parteċipazzjoni aktar ugwali tan-nisa u l-irġiel flekonomiji u s-soċjetajiet tal-Ewropa.
Abbażi ta’ dan, sar progress sinifikanti biex tinkiseb aktar ugwaljanza bejn is-sessi madwar
l-Ewropa, u l-UE kellha rwol tassew pożittiv.
Madankollu, minkejja l-progress li sar f’dawn l-aħħar snin, ir-rata tal-impjieg tan-nisa
għadha taħt is-60% f’bosta pajjiżi tal-UE, imqabbla ma’ kważi 75% għall-irġiel fl-2012.
Għaldaqstant din ir-rata għadha lura mill-mira ta’ impjieg ta’ 75% tal-Istrateġija Ewropa
2020. Dan ifisser li hemm lakuna kbira fl-użu ta’ talenti, sottovalutazzjoni tal-potenzjal
tan-nisa, inkluż ukoll bħala sors ta’ innovazzjoni. Dan jirrapreżenta wkoll opportunitajiet
mitlufa għall-intrapriżi u għat-tkabbir ekonomiku.
L-isfida mhix biss li n-nisa jiġu mħeġġa biex jinvolvu ruħhom jew jibqgħu attivi fis-suq
tax-xogħol, iżda wkoll li jibqgħu javvanzaw. Dan jista’ jinkiseb biss permezz ta’ approċċ
integrat, billi jingħaqdu miżuri għall-promozzjoni ta’ parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol ma’
miżuri biex ikun żgurat trattament ugwali fl-impjieg, u azzjonijiet li jippermettu lill-irġiel
u lin-nisa biex jgħaqqdu flimkien ir-responsabilitajiet professjonali u tal-familja tagħhom.
Fl-2005, aħna ffirmajna Qafas ta’ Azzjonijiet dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Dan huwa
għodda bbażata fuq azzjonijiet li jipprovdu pjattaforma konġunta għal azzjonijiet għallpromozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi minn imsieħba soċjali Ewropej u nazzjonali.
Fil-programm ta’ ħidma tagħna għall-2012-14 aħna qbilna li hija meħtieġa aktar azzjoni
biex jiġu indirizzati l-inugwaljanzi li għadhom jeżistu bejn in-nisa u l-irġiel, inkluż il-qabża
bejn il-pagi tal-irġiel u tan-nisa. Fl-istess ħin, aħna għarafna li l-erba’ prijoritajiet identifikati
b’mod konġunt fil-qafas ta’ azzjonijiet tagħna fl-2005 għadhom validi u essenzjali. Huwa
b’hekk li twieldet l-idea ta’ din il-ġabra ta’ għodda.
L-għan huwa li tipprovdi għarfien u fehma ta’ inizjattivi ta’ suċċess li nbdew mill-membri
tagħna fuq il-post tax-xogħol jew minnhom stess, billi nibnu fuq ir-riżultati miksuba
permezz tal-Qafas ta’ Azzjonijiet dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi tagħna. Il-ġabra ta’
għodda għandha l-għan li tħeġġeġ u sservi bħala katalist għat-tfassil, in-negozjar u t-tixrid
ta’ miżuri effettivi f’intrapriżi u ambjenti ta’ xogħol differenti.
Din tindirizza espliċitament l-ugwaljanza bejn is-sessi permezz tal-azzjonijiet tal-imsieħba
soċjali, fil-livelli xierqa u skond il-prattika nazzjonali ta’ relazzjonijiet industrijali, bħal djalogu
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u l-Kumitat ta’

soċjali, negozjar kollettiv, dikjarazzjonijiet konġunti, rakkomandazzjonijiet, proġetti, eċċ.,

Kuntatt Eurocadres/

filwaqt li tikkontribwixxi għall-għan ewlieni, li jitħaffef il-proċess sabiex realment tintlaħaq
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l-ugwaljanza bejn is-sessi.
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DIN X’INHI?
PRATTIKA
TAJBA

PAJJIŻ
EWROPEW

PRIJORITAJIET TA’
UGWALJANZA BEJN
IS-SESSI

Faċilità onlajn fejn wieħed jista’ jikseb dak kollu li għandu bżonn, li tippromwovi għażla ta’ firxa wiesgħa
ta’ prattiki mibdija fuq il-livell tal-post tax-xogħol jew minn imsieħba soċjali nazzjonali. Il-ġabra ta’
għodda hija marbuta mal-erba’ prijoritajiet interkonnessi tal-Qafas ta’ Azzjonijiet:

L-indirizzar tarrwoli tas-sessi

Il-promozzjoni tannisa f’pożizzjonijiet
fejn jittieħdu
deċiżjonijiet

L-appoġġ għal
bilanċ bejn ixxogħol u l-ħajja

L-indirizzar talqabża fil-pagi
bejn l-irġiel u
n-nisa

Il-ġabra ta’ għodda hija katalogu ta’ inizjattivi ta’ prattika tajba, b’perspettiva bilanċjata, f’25 pajjiż
Ewropew differenti, minn kull tip ta’ settur, minn intrapriżi kbar għal dawk mikro, mill-imsieħba soċjali
nazzjonali differenti kollha abbażi ta’ azzjonijiet unilaterali, bejn żewġ partijiet jew bejn tliet partijiet.
Il-parti l-kbira minnhom irċevew rikonoxximent lokali jew nazzjonali għat-trawwim tal-ugwaljanza bejn
is-sessi.

ĊIFRI EWLENIN
INIZJATTIVI SKOND IL-PRIJORITÀ*

*Il-każijiet jistgħu jkopru prijoritajiet
differenti.

Bilanċ bejn ix-xogħol u
l- ħajja

In-nisa f’sitwazzjonijiet ta’
teħid ta’ deċiżjonijiet

Rwoli tas-sessi

Il- qabża fil-paga bejn
is-sessi

INIZJATTIVI SKOND IT-TIP TA’ FTEHIM

Inizjattiva unilaterali ta’ min
iħaddem/tat-trejdjunjins

Ftehimiet bejn
tliet partijiet

Ftehimiet bejn
żewġ partijiet

INIZJATTIVI SKOND IL-PAJJIŻ

Ċipru

4 Il-Greċja

2 Ir-Repubblika Ċeka

1 L-Isvizzera

Franza

6 Il-Kroazja

1 Ir-Romanija

1 L-Italja

Id-Danimarka

4 Il-Latvja

2 Is-Slovenja

3 L-Ungerija
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Il-Belġju

7 Il-Pajjiżi l-Baxxi

2 It-Turkija

2 Spanja

6

Il-Bulgarija

2 Il-Portugal

1 L-Awstrija

9

Il-Finlandja

1 In-Norveġja

1 L-Irlanda

4 Euroopa

Il-Ġermanja

12 Ir-Renju Unit

6 L-Isvezja
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TOTAL

1
10

6
100

GĦAL MIN HI?
Imsieħba soċjali nazzjonali u Ewropej, Maniġers tar-Riżorsi Umani, prattikanti
u esperti fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi, gvernijiet, persuni li jfasslu
l-politika, istituzzjonijiet pubbliċi, rappreżentanti tal-ħaddiema, trejdjunjins u
organizzazzjonijiet professjonali.

KIF GĦANDEK TUŻAHA?
Disponibbli onlajn permezz taċ-Ċentru tar-Riżorsi għal Min Iħaddem u ċ-Ċentru
tar-Riżorsi tal-KETU.
WWW.ERC-ONLINE.EU/GENDERTOOLKIT

WWW.RESOURCECENTRE.ETUC.ORG/GENDERTOOLKIT

Fittex permezz ta’ għażliet differenti: prijorità, pajjiż, settur ta’ attività, tip u daqs tal-organizzazzjoni.
Niżżel kull prattika u użaha tajjeb.

