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1BSTUDJU

Kontenut:

Il-mainstreaming tas-sessi hija dimensjoni trasversali ta’ l-ipprogrammar u l-implimentazzjoni tal-
politika tal-Fondi Strutturali kollha. L-istudju jispjega fil-qosor safejn ġie kkunsidrat il-mainstreaming 
tas-sessi fil-Proġetti tal-Fondi Strutturali 2000-2006, b’attenzjoni speċifika għall-Fondi għall-Iżvilupp 
Reġjonali u dawk ta’ Koeżjoni. Qed jingħata aktar tagħrif dwar oqsma tal-politika (u fażijiet) fejn sar 
progress u dwar oqsma tal-politika (u fażijiet) fejn il-progress miexi bil-mod. Sejbiet importanti fl-
istudju juru li l-aħjar riżultati qed jinkisbu aktar fl-istadji bikrin tal-proċess politiku, milli fl-istadji 
aħħarin fil-proċessi ta’ l-implimentazzjoni. B’mod ġenerali, sar ħafna dwar il-predispożizzjoni tal-
kundizzjonijiet neċessarji għas-suċċess tal-mainstreaming tas-sessi matul il-perjodu 2007-2013,
madankollu, seta’ sar aktar biex l-għanijiet wiesgħa u speċifiċi jinbidlu fi prattika u f’azzjonijiet 
effettivi.
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Sommarju eżekuttiv

Mainstreaming tas-sessi huwa approċċ ta’ politika li għandha l-għan li tintegra l-perspettiva tas-
sessi f’kull politika u f’kull stadju tal-proċessi tal-politika, mill-pjan sa l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ  u l-evalwazzjoni. Huwa bbażat fuq l-għarfien li n-nisa u l-irġiel m’għandhomx l-
istess riżorsi, l-istess ħtiġiet u l-istess preferenzi u li bosta strutturi, sistemi u politiki mhumiex 
newtrali fejn jidħlu sessi diversi, iżda bħala norma jittrattaw l-esperjenza ta’ l-irġiel.

Opportunitajiet indaqs bejn l-irġiel u n-nisa u l-prinċipju tal-mainstreaming tas-sessi  huma 
indikati espressament fir-Regolamenti tal-Fondi Strutturali bħala dimensjonijiet trasversali 
tal-programmazzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika.

Il-promozzjoni tal-mainstreaming tas-sessi mhijiex biss ħtieġa formali. Hija importanti minħabba 
l-korrelazzjoni pożittiva qawwija li tidher tispikka bejn it-tkabbir ekonomiku u l-ugwaljanza bejn 
is-sessi. Id-direzzjoni tal-kawżalità tgħaddi, prinċipalment, mit-tkabbir ekonomiku għall-
ugwaljanza bejn is-sessi peress li wara li jinkiseb livell ekonomiku aktar għoli jsegwi s-soltu 
tkattir fl-edukazzjoni u fid-demokrazija u ugwaljanza akbar bejn is-sessi. Iżda teżisti wkoll rabta 
pożittiva bejn ugwaljanza akbar bejn is-sessi u t-tkabbir ekonomiku: parteċipazzjoni akbar tan-nisa 
fis-suq tax-xogħol iżżid il-prodott nazzjonali gross għaliex aktar riżorsi umani jkunu involuti fis-
sistema tal-produzzjoni. L-inklużjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u fit-tfassil tal-politiki 
tikkontribwixxi wkoll għat-tkabbir tal-kwalità tal-ħajja u ta’ l-iżvilupp tal-ġejjieni minħabba l-
effetti tagħhom fuq it-trobbija tat-tfal.

Jeżistu għalhekk argumenti kemm rigward l-ekwità u kemm rigward l-effiċjenza li 
jappoġġjaw il-mainstreaming tas-sessi. Id-diskriminazzjoni u s-segregazzjoni jġibu 
magħhom l-ineffiċjenza. Il-benefiċċji għall-ekonomija (nazzjonali) li taqla’ mill-għeruq id-
diskriminazzjoni huma riżultat ta’ l-użu aħjar tar-riżorsi li jistgħu jtejbu l-kompetittività  ta’ l-
ekonomija (nazzjonali). Meta l-irwol ekonomiku ta’ individwi jitqies skond is-sessi minflok skond
il-mertu jew il-ħiliet, ikun hemm ineffiċjenza minħabba l-użu baxx ħafna tal-ħiliet ta’ grupp 
wieħed (nisa). Politiki li jnaqqsu s-segregazzjoni tas-sessi fis-soċjetà u fl-ekonomija jistgħu jgħinu 
wkoll biex tiġi żviluppata forza tax-xogħol  ta’ ħiliet multipli u biex jitjiebu l-proċessi 
organizzattivi tax-xogħol. Parteċipazzjoni akbar tan-nisa u dik ta’ ugwaljanza fl-ekonomija tista’ 
ttejjeb ukoll il-kundizzjonijiet tal-familja jekk l-interessi tan-nisa u tat-tfal ikollhom l-appoġġ tal-
politiki li jippromwovu bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja.

Dan l-istudju jipprova jfisser fil-qosor safejn id-dimensjoni tal-mainstreaming tas-sessi ġiet 
ikkunsidrata fil-perjodu ta’ programmazzjoni tal-Fondi Strutturali 2000-2006, b’attenzjoni 
speċifika għall-Fondi għall-Iżvilupp Reġjonali u dawk ta’ Koeżjoni, sabiex jenfasizzaw l-oqsma 
tal-politika fejn sar progress u biex jinkixfu dawk l-oqsma tal-politika fejn il-progress hu batut.
F’din il-perspettiva jitnisslu lezzjonijiet utli għat-tisħiħ tad-dimensjoni tas-sessi fil-
programmazzjoni tal-politika ġdida għall-2007-2013.

L-analiżi titwettaq permezz tar-reviżjoni, mill-perspettiva tas-sessi, ta’ 122 Programm Operattiv
(OPs) għar-reġjuni ta’ l-Objettiv 1 u l-Objettiv 2 f’disa’ Stati Membri (l-Awstrija, il-Belġju, 
Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, l-Olanda, Spanja u r-Renju Unit) u permezz ta’ materjal 
sekondarju disponibbli, bħalma huma evalwazzjonijiet, monitoraġġ u dokumenti ta’ l-ippjanar 
kemm nazzjonali u kemm ta’ l-Unjoni Ewropea kollha, li jippermetti li din l-analiżi tinfirex għal 
pajjiżi Ewropej oħra.
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Sejbiet importanti f’dan l-istudju juru li riżultati aħjar jinkisbu fl-istadji bikrin tal-proċess 
tal-politika (analiżi kontestwali, definizzjoni ta’ l-istrateġija ġenerali) aktar milli fl-istadji 
aħħarin fil-proċessi ta’ l-implimentazzjoni (li jinvolvu kompetenza relattiva, 
organizzazzjonijiet rappreżentattivi, monitoraġġ, evalwazzjoni eċċ.) B’mod ġenerali, ingħatat 
l-impressjoni li sar ħafna xogħol biex ikun hemm il-kundizzjonijiet meħtieġa għas-suċċess tal-
mainstreaming tas-sessi matul il-perjodu 2000-2006, b’mod partikolari bl-għarfien tal-leġittimità 
ta’ l-istrateġija tal-mainstreaming tas-sessi. Madankollu, ma jidhirx li s’issa nkisbu benefiċċi 
minnu. Seta’ sar aktar biex l-għanijiet wiesgħa u dawk speċifiċi jinbidlu f’azzjonijiet prattiċi u 
effettivi.

Sejbiet importanti juru wkoll li fl-Unjoni Ewropea (UE), fil-kuntest ta’ l-ippjanar tal-Fondi 
Strutturali, l-Istati Membri għandhom gradi differenti ta’ sensittività fir-rigward tas-sessi u l-
azzjoni rigward din il-politika (tas-sessi) titfisser permezz ta’ approċċi divrenzjati. Il-pajjiżi 
Skandinavi u Anglo-Sassoni huma s-soltu aktar minn ta’ quddiem rigward il-mainstreaming tad-
dimensjoni tas-sessi  fit-tfassil tal-politika, filwaqt li l-pajjiżi Kontinentali u dawk tan-Nofsinhar
ta’ l-Ewropa għadhom prinċipalment, jiddependu minn miżuri dwar is-sessi li jkunu speċifiċi, 
ukoll jekk jistqarru li jkunu qegħdin jadottaw approċċ doppju. Xi approċċi innovattivi, għodod u 
metodoloġiji ġew żviluppati matul iċ-ċiklu politiku kollu, iżda l-użu u t-tixrid tagħhom kienu 
mxekkla minħabba għarfien limitat ta’ l-importanza ta’ l-ugwaljanza tas-sessi għat-tkabbir soċjo-
ekonomiku fost dawk li jfasslu l-politika u l-amministrazzjonijiet (lokali).

Sejbiet speċifiċi li jirreferi għall-fażijiet differenti ta’ l-ipprogrammar tal-Fondi Strutturali 2000-
2006, jindikaw is-sitwazzjoni li ġejja. 

• Mainstreaming tas-Sessi fid-dijanjosi kuntestwali ta’ l-ipprogrammar tal-Fondi 
Strutturali. Programmi Operattivi Reġjonali (ROP) jikkunsidraw b’mod wiesa’ d-dimensjoni 
tas-sessi fl-analiżi kuntestwali, permezz ta’ l-użu xieraq ta’ kwistjonijiet speċifiċi u indikaturi 
tas-sessi, b’mira speċjali lejn l-istruttura u d-dinamika  tas-suq tax-xogħol. Għandha anqas
bażi tajba l-ħila ta’ dawk li jfasslu l-politika biex jinkludu dimensjonijiet relattivi għas-sessi 
f’dawk il-kwistjonijiet li mhumiex relatati ‘fil-pront’ man-nisa, bħalma huma l-infrastruttura 
għat-trasport u s-servizzi li mhumiex relatati mal-kura tat-tfal jew il-provvedimenti għall-kura 
ta’ l-anzjani, fejn huma involuti b’mod sinifikattiv il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(ERDF) u l-Fond ta’ Koeżjoni.

• Mainstreaming tas-sessi fid-definizzjoni u l-pjan ta’ l-istrateġija. L-impenn formali għall-
mainstreaming tas-sessi huwa preżenti fl-Ops kollha, iżda biss f’xi każi tista’ titqies Strateġija 
tal-Mainstreaming li tkun speċifika. Mainstreaming tas-sessi jidher spiss fl-għanijiet ġenerali
ta’ l-opportunitajiet ugwali, u hawn ukoll issib fis-suq tax-xogħol (u b’mod parzjali fl-iżvilupp
tal-komunitajiet) il-post l-aktar favorevoli fejn jingħelbuI d-diskriminazzjoni u l-iżvantaġġi 
tas-sessi.

• Mainstreaming tas-sessi fl-objettivi speċifiċi u fil-pjan tal-miżuri. Il-pjan ta’ interventi 
speċifiċi fl-ipprogrammar juri wkoll aktar biċ-ċar iż-żewġ approċċi differenti fil-pajjiżi ta’ l-
UE għall-‘kwistjoni tas-sessi’. Min-naħa l-waħda jeżisti l-approċċ għall-prinċipju tal-
mainstreaming tas-sessi (Pajjiżi Anglo-Sassoni u tat-Tramuntana) , u min-naħa l-oħra l-
approċċ doppju li jgħaqqad il-mainstreaming tas-sessi ma’ azzjonijiet pożittivi/affermattivi 
(Pajjiżi Kontinentali u tan-Nofsinhar).

Rigward oqsma ta’ intervent fl-ambitu tal-mainstreaming tas-sessi l-Impriża u l-Innovazzjoni, 
l-Opportunitajiet Strateġiċi għall-Iżvilupp, il-Komunitajiet Sostenibbli, l-Iżvilupp taz-zoni 
rurali, jidher li kienu l-kwistjonijiet fejn il-Programmi tal-Fondi Strutturali ġibdu l-aktar l-
attenzjoni ta’ dawk l-ewlenin li jfasslu l-politika. Rigward azzjonijiet affermattivi, l-oqsma ta’
l-intervent huma mmirati biss lejn il-politiki dwar it-taħriġ u s-suq ta’ l-impjiegi. 
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• Mainstreaming tas-sessi u l-allokazzjoinjiet tar-riżorsi. L-assessjar ta’ l-allokazzjoni tar-
riżorsi tal-Fondi Strutturali huwa aspett diffiċli biex jiġi trattat fil-perspettiva ta’ 
mainstreaming peress li huwa diffiċli li jkollok baġit allokat għall-mainstreaming (filwaqt li 
azzjonijiet affermattivi aktar probabbli li jkollhom dan). L-iżvilupp ta’ għodod speċifiċi, 
bħalma huwa l-ibbaġitjar tas-sessi, li jintużaw ukoll fl-ipprogrammar tal-Fondi Strutturali 
jista’ jkollu firxa wiesgħa u jkun appoġġjat  bħala qafas komuni biex jiġi assessjat l-ammont 
ta’ riżorsi finanzjarji allokat għall-mainstreaming tas-sessi fl-ambitu tal-programmi.

• Mainstreaming tas-sessi u proċeduri (ikkunsidrati) għall-għażla tal-proġetti. Il-kriterji 
għall-għażla tas-sessi imsemmija fl-OPs juru li, fil-livell operattiv, il-Fondi Strutturali huma 
anqas orjentati lejn is-sessi. Tabilħaqq, l-Ops kollha jikkunsidraw kriterji tas-sessi fl-għażla 
tal-proġetti (jiġifieri, kriterji ta’ approċċ, kwistjonijiet addizzjonali, koerenza  ma’ 
kwistjonijiet trasversali, mira espliċita lejn is-sess femminil, eċċ.) iżda l-kontenut operattiv 
tagħhom huwa spiss dgħajjef u approssimattiv: għandhom jitfasslu kriterji aktar speċifiċi u 
skond il-każ.

• Mainstreaming tas-sessi u l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-programm. Minn assessjar 
ġenerali joħroġ li min-naħa l-waħda l-OPs juru sforz tajjeb fl-ippjanar ta’ indikaturi tas-sessi 
marbuta mal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ miżuri speċifiċi, ukoll jekk ta’ spiss dan l-isforz
jillimita ruħu għall-kunsiderazzjoni ta’ dejta maqsuma skond is-sess. Min-naħa l-oħra, 
Evalwazzjoni ta’ Programmi komprensiva mill-perspettiva ta’ mainstreaming tas-sessi 
(flimkien ma’ metodoloġiji u għodod marbuta magħha) ma tidhirx li qed tiġi kkunsidrata kif 
jixraq. F’dan ir-rigward hija kwistjoni ċentrali d-disponibilità ta’ dejta dwar is-sessi li mhix
miġbura u ta’ sistemi ta’ monitoraġġ sensittivi għall-problemi tas-sessi. 

• Mainstreaming tas-sessi u l-organizzazzjonijiet ta’ l-immaniġġjar. Fuq livell ġenerali, 
organizzazzjonijiet ta’ l-immaniġġjar bdew jikkunsidraw il-ħtieġa li jinvolvu entitajiet li, 
f’livelli differenti, ikunu responsabbli għal opportunitajiet ugwali, kif ukoll li jinvolvu esperti 
dwar is-sessi. Dan l-involviment għadu fil-livell formali u spiss jillimita ruħu għall-irwoli 
konsultattivi.

Il-miżuri ta’ progress imsemmija hawn fuq juru li kien hemm titjib siewi fil-perjodu ta’ l-
ipprogrammar 2000-2006 iżda juru wkoll li l-inklużjoni ta’ politiki dwar mainstreaming fl-ambitu 
tal-Fondi Strutturali jeħtieġ li tiġi perfezzjonata u msaħħa fil-perspettiva tal-perjodu 2007-2013. 

Ir-riskju ewlieni huwa li l-elementi u l-kwistjonijiet kollha li huma marbuta b’xi mod  mal-
mainstreaming tas-sessi jitqiesu bħala sempliċi formalità ta’ konformità u mhux bħala għodda 
importanti li tkabbar u ttejjeb l-Ewropa u ċ-ċittadini tagħha (kemm nisa u kemm irġiel).

Tħassib ieħor (ikkonfermat ukoll mill-ftit referenzi għall-ugwaljanza tas-sessi fir-Regolamenti ta’ 
l-ERDF) huwa li l-perspettiva tas-sessi tintuża biss rigward azzjonijiet diretti lejn in-nies u l-
kapital uman (bħal dawk iffinanzjati  mill-Fond Soċjali Ewropew) u mhux rigward l-azzjonijiet 
kollha li l-Fondi Strutturali huma maħsuba li jappoġġjaw. Dan ta’ l-aħħar jista’ tabilħaqq inaqqas 
is-saħħa tal-kunċett tal-mainstreaming tas-sessi fil-politiki kollha u fil-fażijiet kollha tal-politika 
tagħhom, billi jikkontribwixxi għall-iżolament u għaldaqstant ma jħallix li l-mainstreaming tas-
sessi  jipproduċi impatt sinifikanti fit-termini ta’ l-ugwaljanza tas-sessi.

L-objettiv għandu jkun biex jitfassal proġett ta’ żvilupp kapaċi li jelimina n-newtralità tas-sessi 
meta jiġu definiti l-interventi, billi tiġi pprovduta strateġija indirizzata lejn is-sistema u mhux biss  
lejn l-individwi. Huwa probabbli, li minbarra l-integrazzjoni orizzontali ta’ opportunitajiet ugwali, 
għad hemm il-bżonn ta’ miżuri speċifiċi li jappoġġjaw lin-nisa biex jegħlbu l-kundizzjonijiet 
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partikolari ta’ nuqqas ta’ ugwaljanza u biex jiġu integrati kif xieraq l-interventi diretti lejn in-nies  
ma’ dawk diretti lejn l-infrastrutturi, sabiex jitwettqu riżultati validi u effettivi.

Pożizzjoni politika speċifika hija meħtieġa biex dan iseħħ, flimkien ma’ għarfien akbar ta’ l-
importanza  ta’ l-ugwaljanza tas-sessi għat-tkabbir soċjo-ekonomiku fl-ambitu tal-kultura politika 
u amministrattiva u ma’ ħila mtejba biex dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati b’mod konkret u 
biex jiġu involuti  l-atturi lokali. Attenzjoni akbar għar-rabta bejn il-mainstreaming tas-sessi u t-
tkabbir soċjo-ekonomiku tista’ tkun il-punt tat-tluq biex jingħelbu l-pjani ta’ strateġiji fejn in-nisa 
jkunu biss benefiċjarji ‘passivi’ ta’ l-intervent.

Biex jintlaħaq l-objettiv hemm żewġ miri ewlenin.

Min-naħa l-waħda huwa meħtieġ li jiġu ttrattati xi diffikultajiet li kkaratterizzaw il-mainstreaming 
tas-sessi fl-ipprogrammar  ta’ l-2000-2006, bħalma hija l-konfużjoni li għadha mhix iċċarata dwar 
it-tifsira tal-mainstreaming tas-sessi, li spiss ħafna tiġi interpretata sempliċement bħala l-
promozzjoni ta’ azzjonijiet pożittivi, in-nuqqas ta’ strumenti xierqa u riżorsi dedikati (umani u 
finanzjarji) għall-implimentazzjoni effettiva tal-mainstreaming tas-sessi u d-diffikultà operattiva li 
l-mainstreaming tas-sessi jitqiegħed fil-prattika fil-politiki dwar l-iżvilupp li ma’ jindirizzawx 
direttament lill-individwi.

Min-naħa l-oħra, il-lezzjonijiet li għallimna l-perjodu ta’ l-ipprogrammar 2000-2006 u s-
suġġerimenti għal appoġġ akbar għall-mainstreaming tas-sessi jindikaw id-dimensjonijiet li ġejjin 
bħala prijoritajiet:

• Il-ħolqien ta’ ġovernanza għal opportunitajiet ugwali. Jekk l-objettivi ta’ l-opportunitajiet 
ugwali għandhom isiru parti integrali tal-politiki tat-tkabbir u ta’ l-iżvilupp, hija prerekwiżita 
‘governanza ta’ ugwaljanza’ effettiva.

• Titjib tal-ħiliet ta’ maniġġjar u implimentazzjoni. Proċeduri xierqa biex tiġi internalizzata l-
perspettiva tal-mainstreaming tas-sessi fil-kriterji ta’ l-għażla; metodi ta’ implimentazzjoni u 
sistemi ta’ indikaturi; gruppi ta’ assistenza teknika għall-appoġġ tal-mainstreaming tas-sessi fit-
twettiq ta’ l-interventi għall-proġetti; ħiliet esperti dwar opportunitajiet ugwali fl-immaniġġjar 
ta’ programmi/proġetti għandhom jiġu msaħħa għax huma responsabbli għall-kwalità tar-
riżultati tal-programmi ġenerali kollha.

• Titjib ta’ l-għodod għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni. Id-definizzjoni u t-tixrid ta’ linji gwida, 
kriterji, metodi u tekniki, fil-livell Ewropew u dak nazzjonali/lokali,  sabiex jiġu żviluppati 
aktar l-għodod u l-indikaturi li ġew implimentati fl-2000-2006. Dan huwa ta’ prijorità kruċjali.

• Appoġġ għal tagħlim istituzzjonali permezz tal-koperazzjoni u ta’ l-iskambju tal-prattiki tajba  
bħala l-għodda ewlenija biex jiġi promoss b’suċċess it-tagħlim istituzzjonali fl-Istati Membri 
kollha b’referenza espliċita għall-ipprogrammar u għall-implimentazzjoni tal-proġetti ibbażati 
fuq il-prinċipju tas-sessi.

• Titjib ta’ l-istrateġiji ta’ komunikazzjoni biex jiżdied l-għarfien fost il-partijiet interessati 
kollha u biex jiġu enfasizzati l-kwistjonijiet u l-kisbiet programmati dwar is-sessi, inkluż l-
irwol soċjo-ekonomiku tal-mara.


