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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi fl-UE
(2012/2116(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Bejġing adottati mir-
Raba’ Konferenza Dinjija dwar in-Nisa fil-15 ta’ Settembru 1995 u r-riżoluzzjonijiet tal-
Parlament tat-18 ta’ Mejju 2000 dwar is-segwitu għall-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Bejġing 
1, tal-10 ta’ Marzu 2005 dwar ‘is-segwitu għar-Raba’ Konferenza Dinjija dwar in-Nisa -
Pjattaforma ta’ Azzjoni (Bejġing+10)’2 u tal-25 ta’ Frar 2010 dwar is-segwitu għall-
Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Bejġing (Bejġing +15)3,– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti 1979 dwar l-Eliminazzjoni tal-forom kollha ta’ Diskriminazzjoni 
Kontra n-Nisa (CEDAW),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li jenfasizza valuri 
komuni għall-Istati Membri bħall-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-
ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 19 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), li jsemmi l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-2 Diċembru 1998 li jistabbilixxu li l-
evalwazzjoni annwali tal-implimentazzjoni tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Bejġing se 
tinkludi indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi u parametri referenzjarji,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni komuni mill-ministri tal-UE għall-ugwaljanza bejn is-
sessi magħmula fl-4 ta' Frar 2005 fil-kuntest tar-reviżjoni wara 10 snin tal-Pjattaforma ta' 
Azzjoni ta' Bejġing, li fiha, fost l-oħrajn, kien konfermat mill-ġdid l-appoġġ qawwi u l-
impenn sħiħ tagħhom għall-implimentazzjoni sħiħa u effettiva tad-Dikjarazzjoni u l-
Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Bejġing,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-2 u t-3 ta' Ġunju 2005 li fihom l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni ġew mistiedna biex isaħħu l-mekkaniżmi istituzzjonali għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u biex joħolqu qafas għall-evalwazzjoni tal-
implimentazzjoni tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Bejġing, sabiex jinħoloq monitoraġġ aktar 
konsistenti u sistematiku tal-progress,

– wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2011-2020), adottat 
mill-Kunsill Ewropew f'Marzu 20114,

– wara li kkunsidra l-‘Istrateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel: 2010-2015’ tal-
Kummissjoni, ippreżentata fil-21 ta’ Settembru 2010, u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal 

                                               
1 ĠU C 59, 23.2.2001, p. 258.
2 ĠU C 320E, 15.12.2005, p. 247.
3 ĠU C 348E, 21.12.2010, p. 11.
4 Anness mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2011.
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ta’ akkumpanjament dwar l-azzjonijiet li jimplimentaw l-istrateġija,1

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Settembru 2008 dwar kif il-
kummerċjalizzazzjoni u r-reklamar jaffettwaw l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel,2–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 (A7-0000/2012),

A. billi l-Artikolu 8 tat-TFUE jistipula li fl-attivitajiet kollha tagħha l-Unjoni għandu jkollha 
l-għan li telimina l-inugwaljanzi, u tippromwovi l-ugwaljanza, bejn l-irġiel u n-nisa;

B. billi l-istereotipi għadhom jeżistu fil-livelli kollha tas-soċjetà u fil-gruppi kollha tal-età, u 
jaffettwaw kif aħna nipperċepixxu lil xulxin b’suppożizzjonijiet issimplifikati żżejjed 
abbażi tan-normi, il-prattiċi u t-twemmin iffurmati mis-soċjetà li spiss huma bbażati u 
mrawma fuq il-kultura u r-reliġjon, u jirriflettu r-relazzjonijiet tal-poter sottostanti, u billi 
l-forom kollha diretti u indiretti tad-diskriminazzjoni bejn is-sessi għandhom jiġu 
eliminati sabiex jiggarantixxu lin-nisa d-dritt għal trattament indaqs u bidla fil-perċezzjoni 
kulturali li n-nisa huma f’diversi modi passivi jew ħlejqiet inqas mill-irġiel;

Midja u edukazzjoni

C. billi d-diskriminazzjoni bejn is-sessi fil-midja u fir-reklamar għadha frekwenti u tiffaċilita 
r-riproduzzjoni tal-istereotipi tas-sessi;

D. billi t-tfal jiġu kkonfrontati bi stereotipi tas-sessi f’età żgħira ħafna permezz tas-serje 
televiżivi, ir-reklami fuq it-televiżjoni, il-materjal tal-istudju u l-programmi edukattivi, li 
jinfluwenzaw il-perċezzjoni tagħhom ta’ kif għandhom iġibu ruħhom il-karattri maskili u 
femminili;

Suq tax-xogħol 

E. billi fl-2011 in-nisa kienu għadhom jaqilgħu 16.4 % inqas mill-irġiel għall-istess impjiegi;

F. billi, b’referenza għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, in-nisa huma b’mod 
ġenerali rrappreżentati b’mod sproporzjonat fl-‘impjiegi flessibbli’, li jissuġġerixxi li t-
twemmin tradizzjonali li n-nisa għandhom iġorru r-responsabbiltà ewlenija għall-kura tal-
familja għadu jippersisti sal-lum, u jwassalhom biex jieħdu impjiegi part-time u jillimitaw 
l-opportunitajiet tagħhom fis-suq tax-xogħol;

G. billi l-istereotipi tas-sessi jillimitaw l-opportunitajiet tas-suq tax-xogħol, b’mod speċjali 
għan-nisa, f’setturi speċifiċi ddominati mill-irġiel bħat-tifi tan-nar u l-kostruzzjoni;

Teħid tad-deċiżjonijiet ekonomiċi u politiċi 

H. billi l-istudju tal-Kummissjoni tal-2011 juri li fl-2012, fl-Unjoni Ewropea, in-nisa kienu 
jirrappreżentaw 14 % tal-membri tal-bord tal-ikbar kumpaniji kkwotati, li jissuġġerixxi l-
eżistenza ta’ dak hekk imsejjaħ ‘saqaf tal-ħġieġ’ li jagħmilha diffiċli għan-nisa li jkollhom 

                                               
1 COM(2010)0491, SEC(2010)1080.
2 ĠU C 295E, 4.12.2009, p. 43.



PR\904066MT.doc 5/10 PE491.091v01-00

MT

impjiegi ta’ maniġment superjuri;

I. billi, minkejja li kien hemm xi titjib fil-ftit snin li għaddew, in-nisa jkomplu jkunu 
sottorappreżentati fit-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll
dak tal-UE; billi r-rappreżentanza tan-nisa fil-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali żdiedet 
minn 21 % fl-2004 għal 23 % fl-2009, filwaqt li r-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament 
Ewropew żdiedet minn 30 % fl-2004 għal 35 % fl-2009;

J. billi l-istereotipi tas-sessi għandhom jiġu eliminati, għaliex jillimitaw l-aspirazzjonijiet 
taż-żgħażagħ nisa u jwasslu biex in-nisa jkunu inqas inklinati sabiex japplikaw għal 
pożizzjonijiet ta’ maniġment superjuri fit-teħid tad-deċiżjonijiet finanzjarji, ekonomiċi u 
politiċi, kemm fl-isferi pubbliċi kif ukoll privati;

Azzjoni tal-UE

1. Jinnota li hemm nuqqas serju ta’ progress biex jiġu onorati l-impenji li saru bħala parti 
mill-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Bejġing u jenfasizza l-ħtieġa għal indikaturi ġodda fil-
qasam tal-istereotipi tas-sessi u għal rapporti analitiċi fil-livell tal-UE, u jistieden lill-
Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi jindirizza din il-kwistjoni;

2. Jinnota li, minkejja l-impenn tal-UE għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, għad hemm 
inugwaljanza fil-leġiżlazzjoni li tipprovdi għan-nondiskriminazzjoni kontra n-nisa u l-
ugwaljanza bejn is-sessi fl-oqsma tas-sigurtà soċjali, l-edukazzjoni u l-midja, jenfasizza l-
ħtieġa għal leġiżlazzjoni ġdida f’dawn l-oqsma u jistieden lill-Kummissjoni tqis il-
kwistjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-oqsma kollha tal-politika; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jużaw il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) fil-
ġlieda kontra l-istereotipi tas-sessi fi professjonijiet differenti permezz ta’ azzjoni 
pożittiva, it-tagħlim tul il-ħajja u l-inkoraġġiment lit-tfajliet biex jidħu f’oqsma ta’ studju 
li mhumiex meqjusa tradizzjonalment ‘femminili’;

Edukazzjoni u midja

4. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ korsijiet speċjali ta’ gwida għall-karrieri fl-iskejjel primarji u 
sekondarji u fl-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja, sabiex iż-żgħażagħ jiġu infurmati 
dwar il-konsegwenzi negattivi tal-istereotipi tas-sessi u jiġu mħeġġa jistudjaw u jagħżlu 
karrieri li fil-passat kienu meqjusa bħala tipikament ‘maskili’ jew ‘femminili’; jitlob biex 
jingħata appoġġ għal kwalunkwe azzjoni mmirata biex tnaqqas il-prevalenza tal-istereotipi 
tas-sessi fost it-tfal iż-żgħar;

5. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-istereotipi tas-sessi fir-reklamar matul il-programmi tat-
televiżjoni tat-tfal huma problema partikolari, għaliex għandhom impatt potenzjali fuq is-
soċjalizzazzjoni tas-sessi u, sussegwentement, l-opinjoni tat-tfal fuqhom infushom, fuq il-
membri tal-familja tagħhom u fuq id-dinja inġenerali, u jenfasizza l-importanza li 
jitnaqqas l-esponiment tat-tfal għall-istereotipi tas-sessi mill-iżjed età bikrija possibbli;

6. Jenfasizza l-ħtieġa li jsiru korsijiet speċjali dwar l-istereotipi tas-sessi fil-midja għall-
kumitati nazzjonali dwar l-istandards tar-reklamar u għall-korpi awtoregolatorji sabiex 
jiżdied l-għarfien dwar l-influwenza negattiva li għandhom l-immaġni ta’ 
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diskriminazzjoni tas-sessi fuq it-televiżjoni u fil-kampanji ta’ kummerċjalizzazzjoni u 
reklamar;

Suq tax-xogħol

7. Jiġbed l-attenzjoni għat-tħassib li qed jikber dwar l-influwenza negattiva tal-istereotipi 
tas-sessi fuq id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa ta’ 16.4 % u jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu dan it-tħassib meta jiżviluppaw politiki ġodda;

8. Jenfasizza l-ħtieġa għal attivitajiet li jżidu l-għarfien u jinfurmaw lil min iħaddem u lill-
impjegati dwar ir-rabta bejn l-istereotipi tas-sessi u d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-
nisa, jinfurmaw lill-partijiet interessati l-oħra fis-soċjetà dwar il-fatt li l-istereotipi tas-
sessi jnaqqsu l-opportunitajiet tan-nisa kemm fis-suq tax-xogħol kif ukoll fil-ħajjiet privati 
tagħhom, u jħeġġu t-trasparenza fil-kumpaniji u l-aġenziji pubbliċi u privati;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-kwoti fl-impjiegi li huma tradizzjonalment 
meqjusa ‘maskili’, għaliex l-istereotipi jirriżultaw ukoll mill-iskarsezza tan-nisa f’ċertu 
pożizzjonijiet; jinnota li l-preżenza ta’ iżjed nisa f’impjiegi li huma tradizzjonalment 
‘maskili’ għandha għalhekk iddgħajjef il-prevalenza ta’ dawn l-istereotipi;

10. Ifakkar lill-Kummissjoni li n-nisa anzjani huma partikolarment affettwati mid-differenza 
bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, għaliex jiżdied ir-riskju ta’ faqar estrem u persistenti meta 
n-nisa jaslu fl-età tal-irtirar;

11. Jinnota li l-probabilità li n-nisa anzjani jispiċċaw fil-faqar meta jilħqu l-età tal-irtirar 
għandha tiżdied b’riżultat tar-regoli tal-pensjoni l-ġodda tal-UE; jenfasizza, għalhekk, l-
importanza li ma jiġux appoġġjati emendi fil-White Paper li jżidu d-differenza bejn il-
pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa;

Teħid tad-deċiżjonijiet ekonomiċi u politiċi

12. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-rappreżentanza tan-nisa fil-gvernijiet nazzjonali kienet ta’ 
23 % fl-2009 u jilqa’ l-idea tal-introduzzjoni ta’ kwoti sabiex jiżdied l-għadd ta’ nisa fil-
gvernijiet u fil-parlamenti nazzjonali, kif ukoll fl-istituzzjonijiet tal-UE;

Azzjonijiet oħra

13. Jistieden lill-Istati Membri jirriflettu fuq is-suppożizzjonijiet sottostanti tagħhom dwar in-
nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol, peress li l-istereotipi jistgħu jżidu s-segregazzjoni 
okkupazzjonali u d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa;

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet nazzjonali tal-Istati Membri jinkoraġġixxu 
iżjed riċerka dwar l-istereotipi tas-sessi u jiġbru iżjed dejta dwar l-istereotipi tas-sessi billi 
jiżviluppaw iżjed indikaturi għall-istereotipi tas-sessi;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri jonoraw l-impenji li saru fil-Patt 
Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

16. Iħeġġeġ lill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u lill-istituti nazzjonali 
differenti għall-ugwaljanza bejn is-sessi jippromwovu iżjed riċerka dwar il-kawżi oriġinali 
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tal-istereotipi tas-sessi u l-impatt tal-istereotipi fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi, u jenfasizza 
l- importanza tal-iskambju ta’ ideat ġodda u tar-riċerka dwar l-aħjar prattiċi bil-ħsieb li 
jiġu eliminati l-istereotipi tas-sessi fl-Istati Membri u fl-istituzzjonijiet tal-UE;

17. Ifakkar lill-Kummissjoni dwar ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tat-3 ta’ Settembru 2008 
dwar kif il-kummerċjalizzazzjoni u r-reklamar jaffettwaw l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel, u jistieden lill-Kummissjoni timplimenta r-rakkomandazzjonijiet imressqa f’dik ir-
riżoluzzjoni;

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fil-15 ta’ Settembru 1995, ir-Raba’ Konferenza Dinjija dwar in-Nisa saret f’Bejġing, u 
matulha ġiet adottata d-Dikjarazzjoni ta’ Bejġing u l-Pjattaforma ta’ Azzjoni. Il-Konferenza 
kienet immirata li ‘tneħħi l-ostakoli kollha għall-parteċipazzjoni attiva tan-nisa fl-isferi kollha 
tal-ħajja pubblika u privata permezz ta’ sehem sħiħ u ugwali fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
ekonomiċi, soċjali, kulturali u politiċi.’ Bħala dokument bażiku għall-ħidma kollha dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-livell internazzjonali, ġie nnutat li l-ugwaljanza bejn is-sessi hija 
dritt tal-bniedem u prerekwiżit għall-ugwaljanza, l-iżvilupp u l-paċi. L-Unjoni Ewropea kull 
sena tirrevedi l-progress li jkun sar sabiex jinkisbu l-miri li ġew stabbiliti fl-1995.

Il-Pjattaforma ta’ Azzjoni tistabbilixxi l-aġenda għal dawn it-tnax-il qasam li ġejjin: il-faqar, 
l-edukazzjoni u t-taħriġ, is-saħħa, il-vjolenza, il-kunflitt armat, l-ekonomija, il-poter u t-teħid 
tad-deċiżjonijiet, il-mekkaniżmi istituzzjonali, id-drittijiet tal-bniedem, il-midja, l-ambjent, u 
l-bniet. Sabiex titnaqqas il-problema, dan ir-rapport jiffoka fuq il-kawżi tal-istereotipi tas-
sessi fl-oqsma tal-edukazzjoni, il-midja, ir-reklamar, is-suq tax-xogħol u t-teħid tad-
deċiżjonijiet.

Mill-1995, il-Parlament Ewropew adotta tliet riżoluzzjonijiet dwar id-drittijiet tan-nisa bħala 
segwitu tal-Konferenza. Fl-2000 adotta r-riżoluzzjoni dwar is-segwitu tal-pjattaforma ta’
azzjoni ta’ Peking1, fl-2005 adotta r-riżoluzzjoni dwar Bejġing+102, u fl-2010 adotta r-
riżoluzzjoni dwar Beijing+153. Barra minn hekk, fit-3 ta’ Settembru 2008 l-Kummissjoni 
adottat riżoluzzjoni dwar kif il-kummerċjalizzazzjoni u r-reklamar jaffettwaw l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel4. 
Barra minn hekk, m’għandux jintesa li l-ugwaljanza bejn is-sessi hija dritt fundamentali tal-
bniedem. Skont l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ‘fl-
azzjonijiet kollha tagħha, l-Unjoni għandha tfittex li telimina l-inugwaljanzi u tippromwovi l-
ugwaljanza, bejn l-irġiel u n-nisa’.

Madankollu, iktar minn 15-il sena wara l-Konferenza, l-istereotipi tas-sessi u l-inugwaljanza 
bejn is-sessi għadhom sal-lum problemi komuni fl-Unjoni Ewropea. Is-suppożizzjonijiet 
stereotipiċi dwar in-nisa fis-suq tax-xogħol qed iwasslu għal segregazzjoni okkupazzjonali u 
għal differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa. Id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa ta’ 
16.4 % fl-2010 turi s-serjetà ta’ din il-problema. Barra minn hekk, in-nisa spiss huma 
sottorappreżentati jew inviżibbli fil-midja, jew rappreżentati fil-midja fi rwoli li huma 
tradizzjonalment meqjusa ‘femminili’, u dan iħeġġeġ iżjed diskriminazzjoni bejn is-sessi 
f’oqsma differenti tas-soċjetà u fil-gruppi kollha tal-età. 

Il-prevalenza tal-istereotipi negattivi tas-sessi bbażati fuq it-twemmin u l-attitudnijiet soċjali 
taffettwa lin-nisa u tirrestrinġi l-opportunitajiet u l-għażliet tagħhom fl-isfera soċjali, 
ekonomika u politika. Sabiex tiġi ttrattata l-problema tan-nuqqas ta’ nisa fil-livelli għolja tat-
teħid tad-deċiżjonijiet ekonomiċi u politiċi, il-persistenza tal-istereotipi tas-sessi fil-livelli 
kollha tas-soċjetà jeħtieġ li tiġi indirizzata. 
                                               
1 ĠU C 59, 23.2.2001, p. 258.
2 ĠU C 320 E, 15.12.2005, p. 247.
3 ĠU C 348 E, 21.12.2010, p. 11.
4 ĠU C 295 E, 4.12.2009, p. 43.
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L-għan ta’ dan ir-rapport huwa għalhekk li jnaqqas il-prevalenza tal-istereotipi negattivi tas-
sessi fl-UE li tirrestrinġi l-opportunitajiet u l-possibbiltajiet għall-irġiel, imma anke iżjed 
għan-nisa. Jeħtieġ li jkollna politiki ġodda tal-UE u leġiżlazzjoni li jindirizzaw l-istereotipi 
tas-sessi fl-oqsma tal-edukazzjoni, il-midja u r-reklamar, is-suq tax-xogħol u t-teħid tad-
deċiżjonijiet ekonomiċi u politiċi. 
Sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
ekonomiċi u politiċi, jeħtieġ li jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet li ġejjin:

 L-istereotipi tas-sessi fl-iskejjel primarji u sekondarji jinfluwenzaw il-perċezzjoni tat-
tfal iż-żgħar u taż-żgħażagħ ta’ kif għandha tkun l-imġiba tal-irġiel u n-nisa. Il-
programmi edukattivi speċjali u l-materjal tal-istudju għandhom għalhekk jiġu 
introdotti b’mod li l-irġiel u n-nisa ma jintużawx iktar f’eżempji fir-‘rwoli 
tradizzjonali’ tagħhom, bir-raġel bħala dak li jaqla’ l-ħobża ta’ kuljum għall-familja u 
l-mara bħala dik li tieħu ħsieb it-tfal;

 B’referenza għall-midja u r-reklamar, għandu jiġi nnutat ukoll li qed jiżdiedu ż-
żgħażagħ u t-tfal li minn età żgħira ħafna jitħallew mingħajr superviżjoni jaraw it-
televiżjoni. L-istereotipi negattivi tas-sessi jistgħu għalhekk ikollhom influwenza 
sinifikanti fuq il-kunfidenza tat-tfajliet żgħażagħ u l-istima tagħhom infushom, b’mod 
partikolari tal-adoloxxenti, u dan jirriżulta f’restrizzjoni għall-aspirazzjonijiet, l-
għażliet u l-possibbiltajiet tagħhom għall-possibbiltajiet futuri ta’ karriera. Minħabba 
l-influwenza sinifikanti tal-midja fuq il-perċezzjoni tan-nies dwar l-ugwaljanza bejn 
is-sessi, jeħtieġ li jsiru korsijiet speċjali ta’ orjentazzjoni sabiex jiżdied l-għarfien fil-
Kumitati dwar l-Istandards tar-Reklamar u fil-korpi awtoregolatorji dwar l-influwenzi 
negattivi tad-diskriminazzjoni bejn is-sessi u l-istereotipi fil-midja;

 Ir-rappreżentanza sproporzjonata tan-nisa fl-impjiegi part-time u d-differenza bejn il-
pagi tal-irġiel u n-nisa juru biċ-ċar li l-istereotipi tas-sessi jirriżultaw 
f’diskriminazzjoni bejn is-sessi fis-suq tax-xogħol. Il-kampanji li jżidu l-għarfien 
huma għalhekk meħtieġa sabiex jinfurmaw lil min iħaddem, lill-impjegati u lill-
partijiet interessati dwar ir-rabta bejn l-istereotipi tas-sessi u d-differenza bejn il-pagi 
tal-irġiel u n-nisa u r-rabta bejn l-impjiegi part-time u r-riskju ta’ inqas fondi għall-
pensjoni meta n-nies jilħqu l-età tal-pensjoni mal-irtirar;

 Bl-istess mod, hemm rabta qawwija bejn l-istereotipi tas-sessi u s-sottorappreżentanza 
tan-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, kemm fl-isfera pubblika kif 
ukoll dik privata, inkluż fil-parlamenti u l-gvernijiet nazzjonali tal-Istati Membri u fl-
istituzzjonijiet tal-UE. Dan mhux biss jindika s-‘saqaf tal-ħġieġ’ li jħabbtu wiċċhom 
miegħu n-nisa, imma wkoll il-fatt li l-istereotipi jillimitaw l-aspirazzjonijiet tal-
karriera tan-nisa.

Id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa ta’ 16.4 % mhux biss hija ta’ żvantaġġ għan-nisa 
fis-suq tax-xogħol, imma għandha wkoll effett negattiv serju fuq id-drittijiet tagħhom għall-
pensjoni. Kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel huma esposti għall-istereotipi tas-sessi tul ħajjithom 
kollha; mill-istennija tal-imġiba tas-subien u l-bniet fl-iskejjel primarji u sekondarji, għall-
istennijiet speċifiċi iktar tard fil-ħajja b’referenza għall-għażliet tal-karriera, għar-
rappreżentanza tagħhom fis-suq tax-xogħol. Ir-rappreżentanza żejda tan-nisa fl-impjiegi 
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flessibbli u part-time tissuġġerixxi li l-idea tradizzjonali li r-responsabbiltà tal-kura tat-tfal 
hija tal-omm għadha sal-lum fis-seħħ, u din tillimita l-possibbiltajiet tagħha fis-suq tax-
xogħol. Bil-pjani l-ġodda tal-UE sabiex jitħaffu l-proċeduri u r-restrizzjonijiet rigward it-
tkeċċija u t-terminazzjoni tal-kuntratti tal-impjiegi, in-nisa issa se jkunu biss iżjed żvantaġġati 
u soġġetti għal iżjed prekarjetà.

Barra minn dan, l-influwenzi negattivi tal-istereotipi jilħqu l-quċċata meta n-nisa jilħqu l-età 
tal-pensjoni tal-irtirar tagħhom. Il-prekarjetà kkawżata minn sigħat ta’ xogħol flessibbli 
flimkien mad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa jżidu l-possibbiltà li n-nisa jispiċċaw 
f’faqar persistenti u estrem meta jilħqu l-età tal-pensjoni tal-irtirar. L-inugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa b’riżultat tal-istereotipi tas-sessi hija għalhekk kumulattiva; iżjed ma n-nisa 
jkunu esposti għall-istereotipi, iktar huma l-possibbiltajiet tagħhom li jispiċċaw fil-faqar aktar 
tard. Dan l-effett jiżdied bil-pjani l-ġodda tal-UE biex tiffranka l-pensjonijiet tal-istat u 
tintroduċi iżjed regoli dwar il-fondi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru. Iċ-ċaqliq tal-attenzjoni 
minn fuq il-pensjonijiet tal-istat għall-pensjonijiet tat-tieni pilastru billi ma tinbidilx il-
pensjoni tal-istat imma jiżdiedu l-pensjonijiet tal-pilastru privat mhux biss għandu jżid ir-
riskju tan-nisa li jispiċċaw fil-faqar, imma jwassal ukoll għal differenza ikbar fl-introjtu bejn 
l-irġiel u n-nisa anzjani.


