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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea —  2010
(2010/2138(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(3), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikolu 157 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-18 ta' Diċembru 2009 dwar l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel – 2010 (COM(2009)0694),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel fl-Unjoni Ewropea 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 u 2008 
(rispettivament COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 u COM(2008)0010),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ 
trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (tfassil mill-
ġdid)1,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 bl-isem 
''Bilanċ aħjar bejn xogħol u ħajja: appoġġ akbar għar-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja 
professjonali, privata u tal-familja'' (COM(2008)0635),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 bl-isem 
"Implimentazzjoni tal-għanijiet ta’ Barċellona rigward il-faċilitajiet ta' kura għat-tfal f'età 
ta' qabel l-iskola" (COM(2008)0638),

- wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Settembru 2010 bl-isem 
"Strateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015" (COM(2010)0491),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1979 dwar l-eliminazzjoni ta’ 
kwalunkwe forma ta’ diskriminazzjoni kontra n-nisa (CEDAW),

– wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi adottat mill-Kunsill 
Ewropew fit-23 u l-24 ta' Marzu 2006,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2007 dwar il-pjan direzzjonali 
għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-20102,

                                               
1 ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
2 ĠU C 301E, 13.12.2007, p. 56.
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– wara li kkunsidra l-opinjoni dwar id-differenza fil-pagi bejn is-sessi adottata mill-Kumitat 
Konsultattiv dwar Opportunitajiet Indaqs għan-Nisa u l-Irġiel fit-22 ta' Marzu 2007,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Settembru 2008 dwar ‘L-Ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel – 2008’1,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Novembru 2008 dwar ir-
rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza 
fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0000/0000),

A. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel tikkostitwixxi wieħed mill-prinċipji fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea, rikonoxxut mit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali, u billi għad hemm bosta inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa,

B. billi l-Unjoni Ewropea għaddiet ukoll mill-kriżi ekonomika u finanzjarja, li għamlet dannu 
kbir lill-impjieg tan-nisa kif ukoll tal-irġiel, u billi fuq medda twila ta’ żmien, hemm ir-
riskju li taffettwa iktar lin-nisa,

C. billi d-data statistika skont is-sess hija meħtieġa biex jiġi mqabbel l-impatt tal-kriżi fuq in-
nisa u fuq l-irġiel; billi jitqies ukoll li l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn l-irġiel u n-
nisa għandu kapaċitajiet importanti f’dan il-qasam,

D. billi r-rata tal-qgħad tan-nisa spiss tiġi sottovalutata minħabba li ma tingħaddx ir-rata ta’ 
inattività tan-nisa (2/3 mit-63 miljun persuna inattiva mill-25 sal-64 sena) u r-rati ta’ 
qgħad part-time, li huma għoljin,

E. billi n-nisa huma żvantaġġati fis-suq tax-xogħol minħabba kuntratti part-time u kuntratti 
għal żmien qasir mhux volontarji, jew inkella minħabba livelli ta’ paga inferjuri għal 
dawk tal-irġiel; billi dan l-iżvantaġġ joħloq riksju ta’ faqar ogħla għan-nisa milli għall-
irġiel,

F. billi d-differenzi fis-salarji għadhom jeżistu u, minkejja l-isforzi u l-progressi li saru, dawn 
jirrappreżentaw sa llum medja ta’ 18% fl-Unjoni Ewropea, u huma ta’ ‘l fuq minn 25% 
f’ċerti pajjiżi,

G. billi l-maternità m’għandhiex tikkostitwixxi ostaklu għall-karriera tan-nisa, u billi l-
istatistiċi juru biċ-ċar li n-nisa li jkollhom it-tfal jiddedikaw inqas ħin għax-xogħol minn 
dawk li ma jkollhomx, kuntrarjament għall-missirijiet, li jaħdmu iktar mill-irġiel li ma 
jkollhomx tfal,

H. billi, matul il-Kunsill Ewropew ta' Barċellona ta' Marzu 2002, l-Istati Membri ġew 
mistiedna jagħmlu sforz sabiex sal-2010, iwaqqfu strutturi li jilqgħu tal-anqas 90 % tat-

                                               
1 ĠU C 295E, 4.12.2009, p.35.
2 ĠU C 16E, 22.1.2010, p.21.
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tfal ta' bejn it-3 snin u l-età meta jibdew l-iskola obbligatorja, u tal-anqas 33 % tat-tfal ta' 
inqas minn 3 snin, iżda billi f'bosta Stati Membri, l-għadd ta’ dawn l-istrutturi għadu baxx 
wisq,

I. billi r-rata ta’ impjieg tan-nisa jmur id f’id mar-responsabilitajiet tagħhom fil-familja; billi 
iktar minn 20 miljun Ewropew (fosthom, żewġ terzi nisa) jieħdu ħsieb il-persuni 
dipendenti adulti, u dan jimpedixxi li jeżerċitaw attività professjonali full-time; billi dan 
il-fenomenu joħloq riskju ta’ deterjorament hekk kif jixjieħu l-popolazzjonijiet,

J. billi jeħtieġ li jiġu miġġielda l-isterjotipi, li ta’ spiss jorjentaw lit-tfal lejn il-karrieri 
tradizzjonalment rikonoxxuti bħala femminili u maskili, u billi huwa importanti li jkun 
hemm diversifikazzjoni fl-għażla professjonali,

K. billi ftit wisq bniet jieħdu t-triq tal-istudji xjentifiċi, u dan għandu bħala konsegwenza 
segregazzjoni settorjali qawwija,

L. billi n-nisa ġeneralment għandhom iktar lawreji mill-irġiel (58.9% tal-lawreji miksuba) 
iżda huma inqas irrappreżentati fl-iktar postijiet imlaħħqa tal-impriżi, tal-amministrazzjoni 
pubblika u tal-entitajiet politiċi,

M. billi n-Netwerk Ewropew tan-Nisa li jokkupaw pożizzjonijiet ta’ responsabilità fl-
ekonomija u fil-politika, maħluq f’Ġunju 2008, jista’ jikkontribwixxi għat-titjib tal-bilanċ 
bejn in-nisa u l-irġiel fil-postijiet ta’ responsabilità,

N. billi l-ilħiq tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fis-soċjetajiet tagħna jeħtieġ 
rappreżentanza politika aħjar  tan-nisa fil-livelli kemm Ewropej kif ukoll nazzjonali, 
reġjonali u lokali; billi, f’ċerti Stati Membri, il-persentaġġ ta’ nisa fil-parlamenti 
nazzjonali ma jaqbiżx il-15%,

O. billi n-nisa huma iktar mhedda mill-faqar mill-irġiel, minħabba t-toroq professjonali 
skontinwi tagħhom, u l-livelli iktar baxxi ta’ paga u ta’ pensjoni tagħhom; billi, fil-kuntest 
tas-sena Ewropea ddedikata għall-ġlieda kontra l-faqar, mhux qed jiġu trattati biżżejjed il-
kawżi profondi tal-faqar,

P. billi l-2011 se tkun iddedikata għall-volontarjat u billi jiġi enfasizzat ir-rwol pożittiv li 
jista’ jkollha l-promozzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-
programmi ta’ volontarjat,

Q. billi n-nisa li jagħmlu parti minn minoranzi, u partikolarment in-nisa Roma, jisfaw 
regolarment vittmi ta’ diskriminazzjoni, u billi r-riskju ta’ esklużjoni huwa partikolarment 
għoli għalihom,

R. billi l-vjolenza fuq in-nisa tikkostitwixxi ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom kif ukoll 
ostaklu għall-ugwaljanza; billi bejn 20% u 25% tan-nisa fl-Ewropa sfaw vittmi ta’ 
vjolenza fiżika tul ħajjithom; billi l-vjolenza ta’ natura psikoloġika hija kawża ta’ qirda 
daqs kemm hija dik ta’ natura fiżika,
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1. Ifakkar li s-setturi affettwati mill-kriżi l-ewwel kienu s-setturi prinċipalment marbuta mal-
irġiel, bħas-setturi tal-kostruzzjoni u tal-industrija, iżda li l-kriżi nfirxet għal setturi oħra 
fejn hemm iktar bilanċ bejn is-sessi, u b’hekk żdiedet ir-rata ta’ qgħad tan-nisa;

2. Jitlob li l-impatt tal-kriżi fuq in-nisa jiġi kwantifikat u mkejjel permezz tat-tfassil ta’ 
statistiċi preċiżi, li l-indikaturi tagħhom skont is-sess jiġu aġġornati u rieżaminati 
regolarment; iżid jgħid li dawn l-istatistiċi għandhom jippermettu li jiġu trattati b'mod 
iktar speċifiku l-problemi ċirkostanzjali kif ukoll strutturali biex tingħeleb il-kriżi iktar 
faċilment u jiġi promoss it-tixrid tal-prattika tajba;

3. Ifakkar li l-inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel għadhom jeżistu, minkejja l-parteċipazzjoni 
dejjem ikbar tan-nisa fis-suq tax-xogħol; jenfasizza li l-kriżi ekonomika u finanzjarja 
għandha titqies bħala okkażjoni biex isiru proposti ġodda u innovattivi fil-qasam tar-rati 
ta’ mpjieg, tal-livelli ta’ pagi, tal-ħinijiet tax-xogħol u tal-okkupazzjoni tal-pożizzjonijiet 
ta’ responsabilità;

4. Ifakkar li l-ħolqien ta’ setturi ġodda bil-potenzjal li joħolqu ħafna impjiegi, bħall-
ekoloġija, l-ambjent jew it-teknoloġiji l-ġodda, għandu jitqies fit-tfassil tal-politiki dwar l-
impjieg; jenfasizza f’dan ir-rigward li n-nisa għandhom rwol importanti f’dawn is-setturi; 
jistieden lill-Istati Membri jħeġġu lill-bniet biex jibdew studji f’dawn it-tipi ta’ karrieri; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea tiżgura komunikazzjoni kontinwa dwar dawn il-
perspettivi ġodda;

5. Ifakkar li l-impriżi tal-ekonomija soċjali (fundazzjonijiet, soċjetajiet mingħajr skop ta’ 
qligħ, kooperattivi) jista’ jkollhom rwol fundamentali fir-rilanċ ekonomiku u li l-impjegati 
tagħhom huma prinċipalment nisa; jistieden lill-Istati Membri jqisu serjament dan it-tip ta’ 
attività matul it-tfassil tal-politiki dwar ir-rilanċ;

6. Jinsisti dwar il-fatt li l-ġlieda kontra l-inugwaljanzi fil-pagi hija prijorità; jiddispjaċih 
f’dan ir-rigward li l-Kummissjoni Ewropea ma ffaċċjatx biżżejjed id-dibattitu fil-livell 
Ewropew, partikolarment permezz ta' rieżami tal-leġiżlazzjoni eżistenti fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel, kif talab il-
Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Novembru 2009;

7. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jsaħħu r-rispett tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel fl-istrateġija Ewropa 2020 u jiżguraw l-applikazzjoni reali tagħha fid-diversi oqsma 
tal-istrateġija;

8. Jitlob, meta jitqiesu l-inugwaljanzi persistenti bejn l-irġiel u n-nisa, biex issir riflessjoni 
fil-livell Ewropew dwar il-ġlieda kontra l-isterjotipi marbuta mar-rwoli rispettivi tal-irġiel 
u tan-nisa;

9. Jitlobbiex isiru proposti konkreti biex jintlaħaq bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja 
privata, partikolarment fil-qasam tal-għajnuna lil persuni dipendenti u fil-kura tat-tfal;

10. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura li d-diversi leġiżlazzjonijiet Ewropej relatati 
mal-konċiljazzjoni tal-ħajja professjonali ma’ dik privata jiġu trasposti kif xieraq mill-
Istati Membri;
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11. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu/isaħħu l-istrutturi ta’ lqigħ għat-tfal, bħall-crèches 
u l-kindergartens, biex dawk ikollhom prezz raġonevoli, ikunu ta’ kwalità u aċċessibbli 
għall-parti l-kbira tal-ġenituri; iqis li dawn l-istrutturi jikkostitwixxu appoġġ notevoli 
għall-ġenituri u għandhom jiffavorixxu l-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol;

12. Jinsisti dwar il-fatt li l-edukazzjoni għandha rwol importanti biex it-tfal, sa minn età 
żgħira, jikbru konxji min-nozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa; jistieden lill-Istati 
Membri jistabbilixxu programmi ta’ informazzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni tul il-ħajja 
skolastika għall-promozzjoni tal-valuri tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, u partikolarment tal-Artikolu 23 tagħha;

13. Jenfasizza l-bżonn li ż-żgħażagħ jitħallew fil-libertà li jagħmlu l-għażliet professjonali 
tagħhom; ifakkar f’dan ir-rigward li huwa importanti li l-għalliema ma jiddiriġux 
awtomatikament lill-istudenti tagħhom lejn karrieri skont l-isterjotipi sessisti;

14. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu miżuri bl-għan li l-bniet ma jorjentawx ruħhom 
awtomatikament lejn karrieri tradizzjonalment femminili;

15. Jilqa’ l-isforzi mwettqa fil-livell Ewropew biex tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa fl-
oqsma politiċi; iħeġġeġ f’dan ir-rigward il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-istituzzjonijiet 
Ewropej kollha, partikolarment fil-postijiet ta’ responsabilità; jenfasizza madankollu 
għandhom isiru iktar sforzi fil-livelli nazzjonali, reġjonali u muniċipali;

16. Ifakkar li huma biss it-3% tal-impriżi l-kbar li għandhom mara li tmexxi l-entità suprema 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet; jistieden lill-Istati Membri jieħdu miżuri effettivi li jiggarantixxu 
rappreżentanza aħjar tan-nisa fis-soċjetajiet kbar ikkwotati fil-borża u fil-bords 
amministrattivi tal-impriżi b'mod ġenerali;

17. Jistieden lill-Istati Mmebri jidentifikaw l-impriżi li jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel 
u n-nisa u l-konċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali u dik privata u biex ixerrdu b’mod 
vast l-aħjar prattiki, partikolarment permezz tal-kmamar tal-kummerċ u tal-industrija;

18. Iħeġġeġ l-iskambju regolari ta’ informazzjoni u ta’ esperjenza bejn il-protagonisti tal-
promozzjoni bejn l-irġiel u n-nisa biex tiġi appoġġata l-applikazzjoni tal-aħjar prattiki fil-
livelli kollha: Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali, u fis-setturi privati u pubbliċi;

19. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni Ewropea jagħtu attenzjoni partikolari lill-
gruppi tan-nisa vulnerabbli; in-nisa diżabbli, anzjani, migranti jew li jagħmlu parti minn 
minoranzi jirrappreżentaw gruppi speċifiċi li jeħtieġu t-twaqqif ta’ miżuri adattati għall-
kundizzjonijiet tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura kontinwità sabiex is-Sena 
Ewropea 2011 iddedikata għall-volontarjat tħeġġeġ ukoll il-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa;

20. Ifakkar li n-nisa diżabbli ta’ spiss jisfaw vittmi ta’ diskriminazzjoni fl-oqsma tal-ħajja 
soċjali, kulturali, politika u professjonali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
biex jagħmlu proposti konkreti għat-titjib tas-sitwazzjoni tagħhom;

21. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu attenzjoni partikolari lin-nisa 
Roma matul l-applikazzjoni tal-istrateġija Ewropea għall-integrazzjoni tar-Roma;
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22. Jinsab favur l-aċċess tan-nisa u tal-irġiel għall-informazzjoni relatata mal-kura tas-saħħa 
riproduttiva u tad-dritt tan-nisa li jaċċedu għas-servizzi f’dan il-qasam;

23. Ifakkar li l-vjolenza kontra n-nisa tikkostitwixxi ostaklu kbir għall-ilħiq tal-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa; jistieden lill-Kummissjoni biex tibda bit-tħejjija ta' proposta għal 
direttiva globali dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra kwalunkwe forma ta' vjolenza fuq 
in-nisa, kemm fiżika, sesswali jew psikoloġika, partikolarment it-traffikar tan-nisa;

24. Jilqa’ l-isforzi magħmula fil-livelli Komunitarji u nazzjonali fil-ġlieda kontra l-vjolenza 
fuq in-nisa, iżda jenfasizza li l-fenomenu għadu jikkostitwixxi problema kbira li ma 
ssolvietx; jilqa’ r-rilanċ tad-dibattitu dwar dan it-tip ta’ vjolenza, partikolarment permezz 
tal-ħolqien tal-Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni; jistieden lill-presidenzi suċċessivi tal-
Unjoni biex jissoktaw f’din it-triq;

25. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw taħriġ aħjar tal-persunal membri tal-pulizija, tal-
qasam ġudizzjarju u soċjali u tal-istrutturi adattati għal kull każ ta’ vjolenza fuq in-nisa, 
inkluża l-vjolenza serja u rari, bħall-ħruq bl-aċtu;

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali li għaddejjin minnha bħalissa għandha konsegwenzi 
diżastrużi fuq ir-rati tal-qgħad, il-kundizzjonijiet tal-għajxien taċ-ċittadini tagħna u fuq is-
soċjetajiet tagħna in ġenerali. In-nisa ġew affettwati sew minn din il-kriżi: dan jgħodd għall-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, għall-aċċess tagħhom għall-impjieg, għal posthom fis-
soċjetà b’mod ġenerali u għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa b’mod partikolari. Il-
Kummissjoni Ewropea, fir-rapport annwali tagħha għall-2010, indikat kif xieraq l-isfidi li se 
niffaċċjaw fil-qasam tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa wara li tintemm il-kriżi.

Fir-rapport tagħha, ir-Rapporteur għoġobha tinsisti dwar il-bżonn li jiġu mmirati l-
konsegwenzi reali tal-kriżi fuq in-nisa. L-ewwel konsegwenza hija marbuta mal-impjieg tan-
nisa. Fil-fatt, fil-medja, huma ġew affettwati iktar tard mill-irġiel minħabba l-preżenza ikbar 
tagħhom f'setturi li rreżistew iktar fit-tul għall-effetti tal-kriżi (saħħa, edukazzjoni, għajnuna 
soċjali...). Iżda dawn is-setturi jistgħu wkoll jiġu affettwati iktar fit-tul, u dan joħloq 
sitwazzjoni ta' prekarjetà fuq medda twila ta’ żmien, meta mqabbla ma’ dik tal-irġiel. B’hekk, 
fil-livell tas-salarji, tal-kundizzjonijiet tal-impjieg u tar-reklutaġġ u tal-aċċess għall-impjieg, 
in-nisa intlaqtu sew u hemm ir-riskju li s-sitwazzjonijiet tagħhom imorru lura jekk ma 
jittieħdux miżuri konkreti malajr. Fil-fatt, in-nisa, imwarrba f’impjieg part-time u b’kuntratti 
għal żmien qasir b'salarji ta' spiss baxxi wisq, huma ferm żvantaġġati fis-suq tax-xogħol. L-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fir-rigward tal-impjieg ma tistax tibqa’ tikkostitwixxi 
tendenza, iżda għandha ssir realtà. Jidher għalhekk importanti li l-gvernijiet tal-Istati Membri 
u l-Kummissjoni Ewropea jiżguraw li l-politiki dwar l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa 
jinżammu u li l-baġits allokati lilhom ma jitnaqqsux.

Madankollu, il-kriżi m’għandhiex titqies biss minn perspettiva negattiva. Hija għandha 
tittieħed bħala okkażjoni biex il-gvernijiet jagħmlu l-mistoqsijiet xierqa biex iqisu l-politiki 
tagħhom minn perspettiva ġdida. Il-kriżi fil-fatt għandha tippermetti li wieħed jerġa’ jqis ir-
rwoli rispettivi tal-irġiel u tan-nisa fis-soċjetajiet tagħna; dan għandu jseħħ b'mod partikolari 
permezz tal-integrazzjoni kompleta tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-politiki kollha. 
Dan l-ideal ta’ ugwaljanza għandu jintlaħaq permezz ta’ miżuri konkreti u sostenibbli, 
partikolarment fil-qasam tal-edukazzjoni. It-tfal għandhom, sa minn età żgħira, jkunu konxji 
mill-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi, biex jiġi evitat li jinżammu l-isterjotipi sessisti. 
Kemm jekk permezz ta’ informazzjoni kontinwa, kampanji ta’ sensibilizzazzjoni jew ta’ 
orjentament tas-subien u tal-bniet lejn professjonijiet li jmorru lilhinn minn dawk 
tradizzjonalment riservati għall-irġiel u n-nisa, l-edukazzjoni u t-taħriġ taż-żgħażagħ huma l-
bażi tal-ugwaljanza.

Ir-Rapporteur xtaqet ukoll tinsisti dwar l-importanza li għandhom in-nisa fl-oqsma ta’ teħid 
ta’ deċiżjonijiet, tradizzjonalment riservati għall-irġiel. Kemm fil-bords amminsitrattivi tal-
impriżi kbar ikkwotati fil-borża kif ukoll fir-rappreżentanza politika tan-nisa, huma għandhom 
ikunu jistgħu jaċċedu għal postijiet li jikkorrispondu għall-kompetenzi tagħhom. Fil-fatt, 
għalkemm ta’ spiss ikunu studjaw iktar mill-irġiel, in-nisa mhux dejjem ikollhom aċċess għal 
postijiet ta’ responsabilità, u dan fil-fatt joħloq diverġenza bejn il-livell ta’ taħriġ u l-istatus 
tagħhom.
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Mill-banda l-oħra, huwa importanti li tissemma d-dimensjoni tas-sessi fil-kuntest tal-ġlieda 
kontra l-faqar. Billi l-2010 hija s-Sena Ewropea kontra l-Faqar, għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-iktar nisa vulnerabbli. Meta l-vulnerabilità tagħhom tirriżulta minn diżabilità, 
mill-fatt li huma migranti jew mill-fatt li jagħmlu parti minn minoranza, għandhom jittieħdu 
miżuri speċifiċi biex ma jitħallewx ibatu minn sitwazzjoni prekarja u biex tiġi faċilitata l-
integrazzjoni soċjali tagħhom. Għal dan l-għan, ir-Rapporteur tfakkar li l-Kummissjoni 
Ewropea, fl-istrateġija Ewropea għall-integrazzjoni tar-Roma, għandha tiddedika parti 
sinifikanti lill-integrazzjoni tan-nisa Roma.

Il-promozzjoni tal-ugwaljanza tintlaħaq ukoll permezz tal-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa. 
Hawnhekk għandu jingħad li kull tip ta’ vjolenza fiżika, psikoloġika jew sesswali, tkun xi 
tkun is-serjetà tagħha, għandha tiġi miġġielda u kkundannata. Il-ġlieda kontra l-vjolenzi 
sessisti sseħħ ukoll permezz tat-tnedija ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ edukazzjoni 
tat-tfal u taż-żgħażagħ fi-rigward tal-perikli li jirrappreżentaw dawn il-vjolenzi. Il-vjolenza 
sessista għandha tiġi kkundannata permezz ta’ definizzjoni ġuridika tal-atti vjolenti bbażati 
fuq is-sess tal-persuna, u b’hekk ikunu jistgħu jiġu previsti sanzjonijiet proporzjonati għall-
atti. Bħala eżempju, il-ħruq bl-aċtu hija prattika ta’ vjolenza li sfortunatament għadha ssir 
f’ċerti Stati Membri. Għad hemm tabus marbuta ma’ ċerti tipi ta’ vjolenza fuq in-nisa fis-
soċjetajiet tagħna. Dawn it-tipi ta’ vjolenza għalhekk mhumiex magħrufa, u dan għandu bħala 
konsegwenza minimizzazzjoni tal-konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiċi, li minkejja dan huma 
enormi.


