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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jitlob lill-Kumitat għall-
Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi iktar minn 60 % tal-gradwati tal-università huma nisa, iżda l-maġġoranza tal-postijiet 
ta' livell għoli fl-universitajiet (eż. pożizzjonijiet relatati ma’ riċerka wara d-dottorat u ta’ 
professorati) għadhom okkupati mill-irġiel;

B. billi hemm proporzjon baxx inkwetanti ta’ nisa fuq bords tat-teħid tad-deċiżjonijiet relatati 
mar-riċerka, bl-aktar numri baxxi jinstabu fl-Estonja, il-Polonja, Ċipru, is-Slovakkja u r-
Repubblika Ċeka;

1. Jitlob lill-universitajiet, l-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri sabiex iħeġġu lin-nisa 
żgħażagħ jistudjaw suġġetti li fihom in-nisa għadhom sottorappreżentati, b'mod speċjali x-
xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika, u sabiex jinfurmawhom dwar il-
possibilitajiet li jsiru riċerkaturi u l-opportunitajiet disponibbli fil-qasam tar-riċerka, 
inkluża r-riċerka applikata, bil-għan li joħroġ fil-beraħ talent mhux sfruttat;

2. Jitlob lill-universitajiet u lill-kulleġġi ta’ edukazzjoni għolja sabiex jirrikonoxxu li studenti 
nisa jista’ jkollhom responsibilitajiet speċifiċi barra mit-tagħlim, pereżempju, il-kura ta’ 
tfal żgħar jew ta’ qraba anzjani;

3. Iqis il-bżonn ta’ reviżjoni tal-kriterji għall-promozzjoni f’pożizzjonijiet għolja relatati 
mar-riċerka (eż. professorati) biex jinkludu perspettiva qawwijja tas-sessi u jindirizzaw in-
nuqqas ta’ nisa f’dawn il-pożizzjonijiet, u biex jirrikonoxxu li hemm probabilità akbar li 
n-nisa jkollhom waqfiet fil-karriera milli l-irġiel li jagħmlu xogħol bħalhom, biex irabbu 
familja;

4. Ifakkar li l-edukazzjoni ogħla għandha tagħti għodod lin-nisa biex jgħinuhom jiksbu 
pożizzjonijiet aħjar fis-settur privat u jiżviluppaw il-ħiliet intraprenditorjali tagħhom, 
għall-promozzjoni tat-tkabbir u tal-impjiegi fl-UE; jinsisti, għaldaqstant, li n-nisa 
għandhom jiġu mħeġġa jipparteċipaw b’mod attiv fis-sħubijiet tas-settur tal-università/tal-
privat, pereżempju permezz ta’ ftuħ ta’ negozji jew spin-offs;

5. Jitlob lill-universitajiet u lill-kulleġġi ta’ edukazzjoni għolja biex iżidu r-rappreżentazzjoni 
tan-nisa fuq bords tad-teħid tad-deċiżjonijiet relatati mar-riċerka, bil-għan li jinkuraġġixxu 
aktar nisa jaħdmu fl-edukazzjoni għolja;

6. Jinsisti li d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u tan-nisa hija ta’ tħassib serju u li fil-qasam 
tal-edukazzjoni għolja, riċerkaturi u professuri nisa huma mħallsa anqas mill-ekwivalenti 
irġiel li jagħmlu xogħol bħalhom fuq l-istess livell;


